
De Poort van Woerden

Informatiebijeenkomst
Raad van de gemeente Woerden

Gregor Heemskerk en Judith van Wijk
29 november 2018



1. Hoofdpunten Coalitieakkoord Woerden 2018 – 2022

2. Doel stadsontwikkeling Poort van Woerden

3. Analyse

4. Voorstel voor de aanpak

5. Proces 

Agenda



1. Hoofdpunten Coalitieakkoord Woerden 2018-2022

• Stadsontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’: het samenhangende gebied van 
Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied

• Stedenbouwkundige visie en actieplan opstellen; investering die leidt tot een 
modern stedelijk gebied

• Aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit (o.a. aansluiting A12, 
OV, fietspaden en looproutes) 

• Woningbouw voor zowel Woerdenaren als mensen uit de regio

• Doel is onder andere voorzieningenniveau op peil houden

• Ontwikkelen volgens kernwaarden van Woerden: menselijke maat, eigen 
identiteit, intimiteit, centrumgemeente



De stadsontwikkeling Poort van Woerden heeft als doel de toekomstbestendigheid 
van de spoorzone van Woerden te verbeteren, door:

1. De bereikbaarheid per OV, auto en fiets duurzaam te versterken door 
aanpassingen in de diverse infrastructurele voorzieningen

2. Verbindingen tot stand te brengen tussen de projecten Snellerpoort, 
Stationsgebied en Middelland en tussen deze projecten en de binnenstad (oost-
west én noord-zuid)

3. Bouwprogramma in het stationsgebied te faciliteren: welke functies en 
voorzieningen zijn gewenst en realistisch? 

4. De samenhang tussen de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland te 
verbeteren door afstemming te bewerkstelligen tussen de ruimtelijke en 
programmatische invulling

2. Doel stadsontwikkeling Poort van Woerden



• Scope en afbakening Poort van Woerden is nodig: wat is het schaalniveau en wat 
is het beoogde resultaat?

• Provincie heeft ambities voor het stationsgebied van Woerden

• Concrete uitspraken zijn nodig over vraagstukken die spelen in de projecten 
Middelland en Snellerpoort (zodat de woningbouwproductie niet belemmerd 
wordt), die invloed hebben op het stationsgebied

• In het stationsgebied zelf speelt een aantal vraagstukken op projectniveau

• Daarnaast een aantal beleidsvraagstukken (bijv. kan de bestaande infrastructuur 
de groei aan?)

3. Analyse



4. Voorstel voor de aanpak (1) 

• Een Omgevingsvisie Woerden is voorzien in 2021. Deze Omgevingsvisie zal
uitspraken doen over de identiteit en lange termijn koers van Woerden als geheel

• Vooruitlopend op de Omgevingsvisie wordt momenteel een Omgevingsagenda
opgesteld; deze is begin 2019 gereed

• In de projecten Middelland en Snellerpoort is behoefte aan concrete uitspraken 
over mobiliteit/infra-vraagstukken: daarom voeren we voor de spoorzone een 
mobiliteitsanalyse uit (zie projectgebied)

• In het stationsgebied zelf speelt een aantal vraagstukken op projectniveau: 
daarom maken we voor het stationsgebied een stedenbouwkundige visie (zie 
projectgebied) 



4. Voorstel voor de aanpak (2)

Indicatieve planning



Voorstel projectgebied Mobiliteitsanalyse Spoorzone



Voorstel projectgebied Stedenbouwkundige visie Stationsgebied



4. Voorstel voor de aanpak (3)

Mobiliteitsanalyse Spoorzone

• Voor het samenhangende geheel van de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en 
Middelland (de spoorzone) wordt een mobiliteitsanalyse opgesteld

• De mobiliteitsanalyse bevat een gedragen analyse van de te verwachten mobiliteit 
in 2030, oplossingsrichtingen voor knelpunten en voorstellen voor te benutten 
kansen

• Woerden werkt samen met provincie, Prorail en NS, bij voorkeur vast te leggen in 
intentieovereenkomst

• Het knooppunt Oudelandseweg – Utrechtsestraatweg maakt onderdeel uit van de 
analyse

• Bestaande kaders voor Snellerpoort en Middelland worden overgenomen
• Keuzes voor oplossingen, uitwerking en besluitvorming vinden plaats in de 

afzonderlijke projecten



4. Voorstel voor de aanpak (4)

Stedenbouwkundige visie Stationsgebied

• Voor het stationsgebied wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld
• De mobiliteitsanalyse is input voor de stedenbouwkundige visie 
• Doel: een gedragen plan opleveren zodat het station en de directe omgeving kan

worden (her)ontwikkeld. Het is een ruimtelijk kader waarop een bestemmingsplan
zal worden gebaseerd

• Ook hier werkt Woerden samen met provincie, Prorail en NS, bij voorkeur vast te 
leggen in een intentieovereenkomst



5. Proces (1)

Voorstel voor de volgende stappen

• Starten met mobiliteitsanalyse Spoorzone

• In het eerste kwartaal van 2019 raadsvoorstel/ startnotitie met onder andere
• Uitgewerkte planning
• Plan voor communicatie, participatie en stakeholdermanagement 

• In het eerste kwartaal van 2019 een werksessie met de gemeenteraad over kansen 
en aandachtspunten voor het stationsgebied



5. Proces (2)

Indicatieve planning


