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MEMO  
 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 12 maart 2021 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : D. de Koning 

Tel.nr. : 8329 

E-mailadres : koning.d@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Project Oostdam, stand van zaken 12-3-2021 

 

Kennisnemen van: 

 
De ontwikkelingen omtrent het project Oostdam als gevolg van de vervangingswerkzaamheden van de 
bestaande duiker en een toelichting op de acties die ondernomen zijn. En de wijze waarop wij u en de 
omgeving betrekken bij de werkzaamheden.  

 

Inleiding: 

Met deze memo informeren wij u over de ontwikkelingen in het project Oostdam, de geplande 
werkzaamheden en onze activiteiten hieromtrent.  
 
Voortgang: 

- De nutswerkzaamheden op de Oudelandseweg zijn deze week volledig gereed; 

 
 
 
 
 



Pagina 2 van 3 
 

- De gestuurde boring vanaf de kruising Utrechtsestraatweg/Johan van Oldebarneveltlaan is gereed; 
- De nutsbedrijven gaan aan de slag met de nieuwe kabels en leidingen; 

 

         
 

 
- De verkeersdoorstroming met eenrichtingsverkeer werkt naar behoren. Geen veranderingen ten 

opzichte van eerder berichtgeving hierover. 
- De fietsers kunnen weer langs de Oudelandseweg fietsen en zijn van de omleidingsroute af. 

 
Nutswerkzaamheden Oudelandseweg 
Op vrijdag 12 maart zal het trottoir op de Oostdam weer bestraat zijn. Het trottoir langs de Oudelandseweg 
is begin volgende week gereed. Met de tijdelijke oversteekplaats op de Oudelandseweg zijn en blijven de 
voetgangers in de tussentijd van een goede verbinding van en naar het centrum voorzien. 
De fietsers kunnen al vanaf vorige week vrijdag weer gebruik maken van het fietspad. 
 
Nutswerkzaamheden Utrechtsestraatweg 
De gestuurde boring is gereed. De mantelbuizen die in de singel lagen zijn ingetrokken en klaar voor de 
nutspartijen. Het invoeren van de nieuwe kabels en leidingen, het aansluiten op de bestaande netten en het 
rooien van de oude bekabeling zal de komende 6 weken plaatsvinden. 
Het depot op het Plantsoen ten behoeve van het lassen van de mantelbuizen is inmiddels weer opgeruimd. 
 
Het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, kan de werkzaamheden op de Utrechtsestraatweg blijven 
passeren. Enkel de fietser heeft hier een kleine omleidingsroute. 
 
Kademuur 
In de memo van 5 maart 2021 is aangegeven dat het onderzoek naar de constructie van de kademuur pas 
in de tweede helft van 2021 verricht kan worden. Dit vanwege het aangetroffen kwelscherm aan de 
voorzijde van de kademuur waardoor het niet mogelijk is om vanaf die kant te onderzoeken of er palen 
onder de kademuur aanwezig zijn. 
Het advies om de kademuur niet intensiever te belasten of er een damwand voor te plaatsen blijft van 
toepassing. 
 
Net als de omliggende panden houden wij ook de kademuur in de gaten. Door middel van het herhaaldelijk 
uitvoeren van deformatiemetingen krijgen wij inzicht in eventuele verplaatsingen van de kademuur. 
Op die manier kunnen wij tijdens de uitvoering toezien op de veiligheid van de kademuur en de 
werkzaamheden aanpassen indien nodig. 
 
Kruising Chrysantstraat/Boerendijk 
Vrijdag 12 maart en zaterdag 13 maart is de Hoge Rijndijk afgesloten in verband met nutswerkzaamheden. 
Op vrijdag is er een specialist ter plaatse om te beoordelen of de verkeersregelinstallatie aangepast moet 
worden op veranderende verkeersintensiteiten. Zo ja, dan wordt dit direct ingeregeld en na de tweedaagse 
afsluiting weer terug gezet. Als het niet nodig is zal er geen aanpassing aan het systeem gedaan worden. 
 



Pagina 3 van 3 
 

Communicatie 
Geen veranderingen ten opzichte van eerdere berichtgeving. 
 
Een nieuwe informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad staat gepland op woensdag 17 maart 2021. Wij 
zullen u op dat moment informeren over de laatste stand van zaken. 

Kernboodschap: 

- Nutswerkzaamheden en straatwerk Oostdam/Oudelandseweg is begin volgende week gereed. 
- Fietsers kunnen sinds vorige week weer langs de Oudelandseweg.  
- Voetganger kunnen de tijdelijke oversteekplaats blijven gebruiken. 
- De gestuurde boring vanaf de Utrechtsestraatweg is gereed; 
- De komende 6 weken gaan de nutspartijen aan de slag met het aansluiten van de nieuwe kabels 

en leidingen; 
- Tijdens de uitvoering wordt de kademuur gemonitord door middel van deformatiemetingen.  
- De volgende informatiebijeenkomst staat gepland op woensdag 17 maart 2021. 

 

Financiën: 

 

n.v.t. 

Vervolg: 

 
Op woensdag 17 maart informeren wij u tijdens een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen. 

 

Bijlagen: 

 

n.v.t. 

 
 
 
 

 


