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INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan te Woerden (zie afbeelding 1.1). De verbinding 

loopt over het bedrijventerrein Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Voor 

realisatie van de verbinding moet een brug gerealiseerd worden over de Oude Rijn. In het vervolg worden de 

verbinding en brug aangeduid als het Rembrandttracé. De ontwikkeling draagt bij aan een robuuster 

verkeersnetwerk in Woerden-West. Dit verkeersnetwerk is momenteel namelijk overbelast. De oorzaak 

hiervan is dat in Woerden-West slechts één brugverbinding is die het noorden en zuiden van de stad met 

elkaar verbindt. Deze route wordt veel gebruikt door zowel verkeer uit de stad Woerden zelf als verkeer uit 

het noordelijke achterland dat zowel de bestemming Woerden heeft als zich naar de A12 verplaatst en 

andersom. Vanwege toenemende verstedelijking, welvaart en autonome groei wordt het in de toekomst 

alleen maar drukker op deze route. Daarnaast is het verkeersnetwerk met slechts één brugverbinding in 

Woerden-West zwak. Bij het uitvallen van deze brugverbinding krijgt het verkeer te maken met lange 

omrijdroutes en forse vertragingen. 

 

 

Afbeelding 1.1 Globale ligging plangebied (rode contour) 
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1.2 Ligging plangebied 

 

Het plangebied ligt voor een groot deel op het bedrijventerrein Barwoutswaarder in het westen van de kern 

Woerden (provincie Utrecht). Ten noorden van dit bedrijventerrein ligt de rivier Oude Rijn. Aan de overzijde 

van het water ligt de woonwijk Schilderskwartier (zie afbeelding 1.1). De beoogde nieuwe brug sluit aan op 

de Rembrandtlaan in deze woonwijk. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt het bedrijventerrein 

ontsloten door de Hollandbaan. Het nieuwe wegtracé sluit aan op deze weg. De Hollandbaan kruist aan de 

oostzijde van het plangebied met de Molenvlietbaan. Ten zuiden en ten oosten van het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder ligt de woonwijk Molenvliet. Ter verduidelijking is in afbeelding 1.2 een stratenkaart 

opgenomen.  

 

 

Afbeelding 1.2 Overzicht stratenkaart met in het rood de ligging van het plangebied 
 

 
 

 

De begrenzing van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.3. 
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Afbeelding 1.3 Globale begrenzing plangebied (blauwe contour) 
 

 
 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

 

Op de gronden in het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen van de gemeente Woerden: 

- Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop, vastgesteld 29 november 2012; 

- Schilderskwartier, vastgesteld 19 oktober 2019; 

- Molenvliet, vastgesteld 26 oktober 2010; 

- Leidsestraatweg 229, vastgesteld op 18 februari 2016; 

- Parapluherziening Parkeernormen Woerden, vastgesteld 24 mei 2017. 

 

Voor de appartementen aan de Barwoutswaarder 46 is op 22 februari 2013 een omgevingsvergunning 

afwijken van het bestemmingsplan verleend.  

 

Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop 

Binnen het plangebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 

Bartwoutswaarder, Polanen en Putkop’ ligt, zijn de volgende bestemmingen aanwezig: 

- Bedrijventerrein (artikel 5): bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met de aangegeven milieucategorie. 

De milieucategorieën variëren tussen 3.1, 3.2 en 4.1; 

- Groen (artikel 6): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en 

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen; 

- Verkeer (artikel 9): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende 

voorzieningen; 

- Water (artikel 10): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende 

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer; 

- Wonen (artikel 11): bestemd voor wonen, tuinen en erven en bijbehorende voorzieningen; 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 (artikel 17): mede bestemd voor het behoud van de 

aanwezige archeologische waarden. Voor onder meer grondroerende werkzaamheden waarbij dieper 
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dan 1,0 m gegraven wordt over een oppervlakte groter dan 1.000 m2, is een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk nodig; 

- dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering (artikel 18): mede bestemd voor het behoud van de 

waterkering. 

 

Daarnaast geldt er een gebiedsaanduiding op het gebied voor een industriële geluidzone (artikel 21.3). 

 

De nieuwe brug wordt gerealiseerd binnen de bestemming Water van het bestemmingsplan 

‘Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop’. Deze ontwikkeling is strijdig met dit 

bestemmingsplan, omdat de maximale toegestane bouwhoogte binnen de bestemming Water 3 meter is en 

de beoogde brug een hogere bouwhoogte heeft. De nieuwe ontsluitingsweg past binnen de bestemming 

Verkeer, maar niet binnen de bestemmingen Bedrijventerrein, Groen en Wonen. Binnen deze bestemmingen 

bestaat geen wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid. De beoogde ontwikkeling is om deze 

redenen strijdig met het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Barwoutswaarder, Polanen en Putkop’.  

 

Een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.4.  

 

 

Afbeelding 1.4 Uitsnede bestemmingsplan Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop met aanduiding plangebed 

(blauwe contour) 
 

 
 

 

Bestemmingsplan Schilderskwartier 

Het noordelijke gedeelte van het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 

‘Schilderskwartier’. Binnen het plangebied dat binnen de grenzen van dit bestemmingsplan ligt, zijn 

volgende bestemmingen aanwezig: 

- Bedrijf (artikel 3): bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 2. Ter plaatse is ook een 

garagebedrijf toegestaan; 
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- Detailhandel (artikel 4): bestemd voor detailhandel en dienstverlening, hierbij behorende voorzieningen 

zoals erven, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeren, ondergeschikte kantoorfuncties en 

ondergeschikte horeca in categorie 3; 

- Groen (artikel 7): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en 

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen; 

- Verkeer (artikel 14): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende 

voorzieningen; 

- Water (artikel 15): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende 

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer; 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie (artikel 18): mede bestemd voor het behoud van de 

aanwezige archeologische waarden. Voor onder meer grondroerende werkzaamheden waarbij dieper 

dan 0,3 m gegraven wordt over een oppervlakte groter dan 100 m2, is een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk nodig; 

- Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering (artikel 19): mede bestemd voor het behoud van de 

waterkering. 

 

Daarnaast gelden er gebiedsaanduidingen op het gebied voor een industriële geluidzone (artikel 22.2) en 

een grondwaterbeschermingsgebied (artikel 22.4).  

 

De locatie van de Rembrandtbrug bevindt zich binnen de bestemmingen Bedrijf, Verkeer en Groen. De 

bestemmingen Bedrijf en Groen laten het bouwen van ontsluitingswegen en bruggen niet toe. Binnen de 

bestemming Bedrijf zijn alleen bepaalde bedrijfsactiviteiten toegestaan. Binnen deze bestemmingen bestaat 

geen wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid. Binnen de bestemming Groen mag de grond 

uitsluitend gebruikt worden voor groenvoorzieningen, voet- en fietspaden, ontsluitingswegen voor 

aangrenzende bestemmingen, straatmeubilair en nutsvoorzieningen. Binnen deze bestemming bestaat geen 

wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid. De beoogde ontwikkeling is om deze redenen strijdig met 

het bestemmingsplan Schilderskwartier. 

 

Een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.5.  

 

 

Afbeelding 1.5 Uitsnede bestemmingsplan Schilderskwartier met aanduiding plangebied (blauwe contour)  
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Bestemmingsplan Molenvliet 

De zuidzijde van het plangebied ligt voor een klein deel binnen het bestemmingsplan ‘Molenvliet’. Binnen 

het plangebied dat binnen de grenzen van dit bestemmingsplan ligt, zijn de volgende bestemmingen 

aanwezig: 

- Groen (artikel 6): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en 

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen; 

- Verkeer (artikel 10): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende 

voorzieningen; 

- Water (artikel 11): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende 

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer. 

 

Daarnaast geldt er een gebiedsaanduiding op het gebied voor een industriële geluidzone. De aan te leggen 

rotonde op de Hollandbaan valt binnen de bestemming Groen. Binnen de bestemming Groen mag de grond 

uitsluitend gebruikt worden voor groenvoorzieningen, voet- en fietspaden, bestaande ontsluitingswegen 

voor aangrenzende bestemmingen, straatmeubilair en nutsvoorzieningen. Binnen deze bestemming bestaat 

geen wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid om de ontwikkeling mogelijk te maken. De beoogde 

ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan ‘Molenvliet’. 

 

Een uitsnede van het bestemmingsplan is weergegeven in afbeelding 1.6.  

 

 

Afbeelding 1.6 Uitsnede bestemmingsplan Molenvliet met aanduiding plangebied (blauwe contour)  
 

 
 

 

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229 

Een gedeelte in het noorden van het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 

‘Leidsestraatweg 229’. Binnen dit bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen aanwezig: 

- Wonen (artikel 3): bestemd voor wonen, tuinen en erven en bijbehorende voorzieningen; 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 (artikel 4): mede bestemd voor het behoud van de 

aanwezige archeologische waarden.  

 

De locatie van de Rembrandtbrug bevindt zich binnen de bestemming Wonen. De bestemming Wonen laat 

het bouwen van ontsluitingswegen en bruggen niet toe. Binnen deze bestemming bestaat geen 

wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid om de ontwikkeling mogelijk te maken. De beoogde 

ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan ‘Leidsestraatweg 229’. 

 

Een uitsnede van het bestemmingsplan is weergegeven in afbeelding 1.7.  
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Afbeelding 1.7 Uitsnede bestemmingsplan Leidsestraatweg 229 met aanduiding plangebied (blauwe contour) 
 

 
 

 

Parapluherziening Parkeernormen Woerden 

De parapluherziening is een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Woerden en 

heeft alleen betrekking op het onderwerp parkeren. Via dit bestemmingsplan worden voor nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van bouwen de geldende parkeernormen in heel Woerden van toepassing 

verklaard. Toetsing aan de parkeernormen vindt plaats op basis van de Nota Parkeernormen. Het plangebied 

valt binnen de categorie ‘Woerden rest bebouwde kom’. 

 

Appartementen Barwoutswaarder 46 

Aan de noordzijde van het plangebied ligt de weg Barwoutswaarder. Deze loopt langs de Oude Rijn. Voor de 

Barwoutswaarder 46 is een omgevingsvergunning verleend met betrekking tot het realiseren van twee 

appartementen. Deze twee appartementen worden verwijderd bij het realiseren van de brugverbinding.     

 

Conclusie 

Het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling is strijdig met de bestemmingsplannen ‘Bedrijventerreinen 

Barwoutswaarder, Polanen en Putkop’, ‘Molenvliet’, ‘Leidsestraatweg 229’ en ‘Schilderskwartier’.   

 

Bij het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop’ valt de brug binnen de 

bestemming Water. Binnen de bestemming Water is de maximaal toegestane bouwhoogte beperkt. De 

nieuwe ontsluitingsweg wordt grotendeels gesitueerd binnen de bestemmingen Bedrijventerrein, Groen en 

Wonen, waarbinnen nieuwe wegen niet zijn toegestaan. Voor het bestemmingsplan ‘Schilderskwartier’ geldt 

dat de brug de bestemmingen Groen en Bedrijf raakt. Binnen deze bestemmingen zijn het realiseren van een 

brug en wegen niet toegestaan. De aan te leggen rotonde op de Hollandbaan valt deels binnen de 

bestemming Groen van het bestemmingsplan ‘Molenvliet’. De bestemming Groen maakt het echter niet 

mogelijk om nieuwe ontsluitingswegen aan te leggen. Voor het bestemmingsplan ‘Leidsestraatweg 229’ 

geldt dat het verkeersontwerp binnen de bestemming Wonen ligt. Dit is binnen deze bestemming niet 

toegestaan. 

 

Voor een robuuste planologische regeling is gekozen om voor de gehele ontsluiting inclusief brug een 

nieuw bestemmingsplan op te stellen.  
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1.4 Leeswijzer 

 

De toelichting bij voorliggend bestemmingsplan bestaat uit 7 hoofdstukken. Na dit eerste inleidende 

hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. In hoofdstuk 3 wordt het 

beleidskader beschreven dat van toepassing is op het plangebied. Hoofdstuk 4 onderbouwt de gevolgen van 

de voorgenomen ontwikkeling voor relevante milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 worden de 

planregels nader toegelicht. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 en 7 de uitvoerbaarheid respectievelijk de 

bestemmingsplanprocedure beschreven.  
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2  

 

 

 

 

BESCHRIJVING PLANGEBIED 

 

In dit hoofdstuk wordt het plangebied beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de huidige situatie en 

vervolgens wordt ingegaan op de aanleiding en doelstelling van het project. 

 

 

2.1 Huidige situatie 

 

In de huidige situatie rijdt veel van het verkeer in het westen van Woerden over de Rembrandtlaan, Jozef 

Israëlslaan en de Boerendijk. De oorzaak hiervan is dat in Woerden-West slechts één brugverbinding is die 

het noorden en zuiden van de stad met elkaar verbindt. Deze route wordt veel gebruikt door zowel verkeer 

uit de stad Woerden zelf als verkeer uit het noordelijk achterland dat zowel de bestemming Woerden heeft 

als zich naar de A12 verplaatst en andersom. Vanwege de hoge intensiteiten op de route Rembrandtlaan – 

Jozef Israëlslaan – Boerendijk, de vele conflicten met andere verkeersstromen (kruisingen) en het gebrek aan 

een alternatieve brugverbinding is de route te druk, met files en vertragingen tot gevolg. Vanwege 

toenemende verstedelijking, welvaart en autonome groei zal het in de toekomst alleen maar drukker worden 

op deze route. Deze overlast en het oponthoud is problematisch voor de leefbaarheid en heeft tevens tot 

gevolg dat hulpdiensten niet meer aan de aanrijtijden kunnen voldoen. Daarnaast is het verkeersnetwerk 

met slechts één brugverbinding in Woerden-West zwak. Bij het uitvallen van deze brugverbinding krijgt het 

verkeer te maken met lange omrijdroutes en forse vertragingen. 

 

 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto met aanduiding plangebied (blauwe contour)  
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Het plangebied (zie afbeelding 2.1) ligt voor een groot deel op het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De 

andere delen van het plangebied liggen binnen de omliggende woonwijken. Het deel aan de noordzijde 

bevindt zich binnen de wijk Schilderskwartier, en het deel aan de zuidzijde ligt in de wijk Molenvliet. Het 

plangebied omvat de toegangswegen richting deze woonwijken.   

 

Bedrijventerrein Barwoutswaarder 

Het bedrijventerrein Barwoutswaarder ligt ingeklemd tussen de woonwijken Schilderskwartier en Molenvliet. 

Op dit bedrijventerrein bevinden zich voornamelijk kleinere bedrijven en is sprake van een zeer grote 

diversiteit aan type bedrijvigheid. Van woningen tot ambachtelijke industriële bedrijven tot 

veevoederfabrieken en kantoren. De Gildenweg vormt op dit moment een belangrijke ontsluitingsweg van 

het bedrijventerrein. Deze weg ligt aan de westzijde van het bedrijventerrein en verbindt de Hollandbaan aan 

de zuidzijde met de Barwoutswaarder aan de noordzijde. De weg Barwoutswaarder vormt een historisch 

bebouwingslint langs de Oude Rijn met voornamelijk woonbebouwing. Vanwege de ligging aan de Oude 

Rijn is het bedrijventerrein tevens bereikbaar per schip.  

 

Schilderskwartier 

Het Schilderskwartier is een typisch naoorlogse woonwijk. Het ruimtelijk patroon van de wijk is eenvoudig 

van opzet. Het netwerk van fijnmazige rechthoekige wegenstructuur wordt gekenmerkt door een uniforme 

opbouw, waarbij de meeste wegen een erf-ontsluitingsfunctie hebben. Het patroon is gebaseerd op een 

bepaalde verkaveling van woongroepen, zoals rijen ééngezins- en meergezinshuizen met open en gesloten 

verkaveling. Het kenmerk van dit patroon zijn de vele aansluitingen van ontsluitingswegen op de 

hoofdstraten zoals de Rembrandtlaan. De hoofdstraten hebben een ruim profiel. De bebouwing bestaat 

voornamelijk uit kleine eengezinswoningen en portiekwoningen van bescheiden architectonische kwaliteit. 

De Leidsestraatweg is een gemengd gebied met een gevarieerd aantal functies. Op de beganegrondlaag van 

de panden komen diverse winkel-, horeca- en bedrijfsfuncties voor met daarboven een woonfunctie. In het 

Schilderskwartier is een singel met een breed profiel opgenomen. In de singelstructuur zijn de openbare 

voorzieningen opgenomen. Deze opzet met groen en water gecombineerd met een relatief hoog 

voorzieningenniveau draagt voor een belangrijk deel bij aan de woonkwaliteit van de wijk. In de bocht van 

de Oude Rijn, aan de weg Pannebakkerijen, bevindt zich een dakpannenfabriek. Deze fabriek, met een 

industrieel karakter, is de laatste dakpannenfabriek, van een groot aantal soortgelijke bedrijven, die ooit in 

dit deel van Woerden stonden. Binnen het Schilderskwartier bevinden zich ook de Rehobothkerk en een Esso 

tankstation.  

 

De Oude Rijn in het zuiden van het Schilderskwartier maakt onderdeel uit van de totale hoofdwaterstructuur 

in Woerden. Daarnaast wordt de waterstructuur binnen het Schilderskwartier gevormd door de 

hoofdwatergangen langs de Rembrandtlaan, Vincent van Goghlaan, Floris Versterstraat, Jozef Israëlslaan en 

de ’s-Gravensloot. Het grootste deel van de wijk Schilderskwartier is gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied. In dit gebied wordt het grondwater extra beschermd in verband met de 

nabijgelegen drinkwaterwinningslocatie. 

 

Molenvliet 

De wijk Molenvliet is in de jaren ’80 van de vorige eeuw gebouwd. In deze periode raakte de stedenbouw, in 

de context van de individualisering, geheel in de ban van het verkavelen. Ruimtelijkheid was uit, knusheid 

was in. De stedenbouwkundige structuur was niet langer gebaseerd op een ruimtelijk concept, maar op een 

maatschappelijk concept. De wijk is individueel verkaveld en keert zich meestal letterlijk af van zijn 

omgeving, de doorgaande weg gaat buiten de wijk om en op enkele plaatsen kan men de wijk in. 

Vervolgens draaien de wegen dieper de wijk in om vervolgens dood te lopen. De woningen draaien in alle 

richtingen mee of juist niet. Wijken met een dergelijke bochtige structuur worden ook wel ‘bloemkoolwijken’ 

genoemd.  

 

In de wijk Molenvliet zijn meerdere hoofdwatergangen aanwezig die dwars door de wijk lopen. De 

hoofdwaterstructuur wordt gekenmerkt door de watergangen langs de Hollandbaan, langs de 

Molenvlietbaan, in oost-westrichting ondermeer langs de Fluitekruidweide, in noord-zuidrichting ondermeer 

langs het Herikveld, langs de Boterbloemweide en langs de Overtoom. De watergangen worden door 

groenstroken omsloten. 
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2.2 Aanleiding en doelstelling van het project 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het project is om met een nieuwe brug en hoofdontsluitingsroute tussen Rietveld / 

Leidsestraatweg en Hollandbaan, de intensiteiten op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk 

te reduceren, zodat er een goede doorstroming en een veilig en robuust verkeersnetwerk in Woerden-West 

ontstaat en bijdraagt aan de verkeersvisie en strategienota: 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt. 

 

Daarnaast levert de Rembrandtbrug een impuls aan de  herstructurering van het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder. De nieuwe ontsluiting creëert een groene uitstraling op het bedrijventerrein en sluit aan 

op de groene kwaliteit van de Rembrandtlaan en de Hollandbaan. 

 

Historie 

De verkeersafwikkeling in Woerden-West is al langer onderwerp van gesprek. Door onvoldoende draagvlak 

is een randweg tot op heden niet gerealiseerd. In 2017 is de verkeersafwikkeling in Woerden-West weer 

nadrukkelijk op de agenda gezet. De raad heeft op 2 oktober 2017 opdracht gegeven om vergelijkend 

onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor een westelijke randweg. Dit vergelijkend onderzoek is in 

het voorjaar 2018 aangeboden aan de raad. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in 

aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg.  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er afspraken in de coalitie gemaakt en verwoord in het 

coalitieakkoord. Voor de ontwikkeling betekent dit dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil 

het college op korte termijn de lokale ontsluiting van Woerden-West verbeteren. Het voornemen is om de 

verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk te verlichten en het verkeersnetwerk robuuster te 

maken door een extra brug aan te leggen over de Oude Rijn en die aan te sluiten op de Hollandbaan. Op dit 

moment is er namelijk maar één oeververbinding over de Oude Rijn aan de westzijde van de stad en al het 

verkeer moet hier overheen. Dit zorgt ervoor dat het verkeersnetwerk in Woerden-West zwak is. Er zijn geen 

goede alternatieven voor de route Rembrandtlaan-Boerendijk en de verkeersintensiteiten zijn vaak hoog met 

als gevolg problemen met de doorstroming. In de begroting is voor dit voornemen door de raad geld 

gereserveerd vanaf 2022.  

 

Alternatieven 

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben een voorkeur uitgesproken voor een brug ter hoogte van 

de Gildenweg, de zogenaamde Gildenbrug. Deze voorkeur is gebaseerd op het eerder uitgevoerde 

onderzoek waaruit blijkt dat dit alternatief een goede bijdrage levert aan de doelstelling en een stuk minder 

kost dan de andere alternatieven. De raad heeft besloten dat in het onderzoek door het projectteam 

intensief geparticipeerd wordt met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De 

gemeenteraad heeft dit besluit genomen door akkoord te gaan met de startnotitie tijdens de 

raadsvergadering van 4 april 2019.  

 

Het uitgevoerde onderzoek conform de vastgestelde startnotitie heeft niet alleen inzicht gegeven in wat het 

realiseren van een Gildenbrug in de praktijk betekent en een discussie opgeleverd over de raakvlakken 

tussen de toekomstige ontwikkelingen in Woerden in relatie tot de locatie van de brug, maar heeft ook 

geleid tot twee nieuwe alternatieven. Het gaat om het alternatief Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. 

Beide alternatieven zijn aangedragen door de adviesgroep, die bestaat uit verschillende 

belangenorganisaties die op een abstracter niveau adviseren op het proces en de inhoud (zie paragraaf 6.1). 

Het alternatief Rietveldbrug-West was eenvoudig uit te werken en te beoordelen. Voor het alternatief 

Rembrandtbrug lag dat anders. Vanwege de complexe inpassing en de ruimtelijke impact is dit alternatief in 

deze fase alleen op hoofdlijnen onderzocht. Wel blijkt dat dit alternatief duidelijk het beste helpt voor de 
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verkeersdoelstelling om een goede doorstroming en robuust verkeersnetwerk te realiseren, maar een stuk 

duurder is dan de andere alternatieven. 

 

Rembrandtbrug 

Conform het raadsvoorstel van het college van B&W en het advies van de adviesgroep heeft de raad 23 

januari 2020 besloten om - voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt - het alternatief Rembrandtbrug 

eerst gelijkwaardig uit te werken. In de daarop volgende maanden is een aantal ontwerpstappen opnieuw 

doorlopen en is de omgeving intensief betrokken. Uit de uitwerking blijkt dat de Rembrandtbrug de 

grootste bijdrage levert aan het verminderen van de verkeersdruk op de Jozef Israëlslaan-Boerendijk en op 

de Rembrandtlaan. Daarnaast biedt dit alternatief kansen voor de herstructurering van het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder en leidt het tot een impuls van de gebiedskwaliteit in deze omgeving. Op 15 oktober 2020 

heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid het besluit genomen om de Rembrandtbrug te 

realiseren en daarvoor een planologische procedure te doorlopen door het in procedure brengen van een 

bestemmingsplan. Conform het vastgestelde raadsvoorstel moeten eind 2026 het Rembrandttracé 

gerealiseerd zijn. 

 

 

2.3 Toekomstige situatie  

 

Verkeerskundige uitgangspunten 

De Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden maakt onderscheid in drie categorieën wegen binnen de 

bebouwde kom, namelijk ontsluitingswegen, wijkverbindingswegen en hoofdverbindingswegen. De nieuw 

aan te leggen weg in het verlengde van de Rembrandtburg valt onder de categorie hoofdverbindingsweg. 

Tijdens het opstellen van het ontwerp is gekeken naar de meest optimale situatie waarin zo goed mogelijk 

invulling kon worden geven aan de volgende aspecten: 

- (verkeers)veiligheid; 

- doorstroming; 

- landschappelijke / stedenbouwkundig inpassing; 

- duurzaamheid / klimaatadaptatie; 

- effectieve inpassing qua grondeigendom en bedrijfsvoering. 

 

In aanvulling op de ontwerpeisen die gesteld worden in het ASVV1 voor gebiedsontsluitingswegen, stelt de 

verkeersvisie de volgende eisen aan een hoofverbindingsweg binnen de bebouwde kom:  

- woningen, bedrijven en parkeervoorzieningen ontsluiten niet direct op de weg; 

- er is een strikte scheiding in het gebruik van de te onderscheiden doelgroepen weggebruikers:  

· fietsers maken gebruik van een vrijliggend fietspad; 

· er ontsluiten geen bedrijven of woningen op de weg, waardoor voetgangers niet gefaciliteerd 

worden; 

- er zijn zo min mogelijk kruispunten op de nieuwe weg, om de verkeersveiligheid en doorstroming zoveel 

mogelijk te waarborgen;  

- trottoirs worden niet direct langs hoofdverbindingswegen aangelegd; de oversteeklocaties worden 

aangegeven; 

- een looproute is goed verlicht. Dit vergroot het zicht van de voetganger, de zichtbaarheid van de 

voetganger en het gevoel van veiligheid (heeft relatie met verlichtingsbeleid); 

- de uitwisseling van verkeer (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) vindt plaats op kruispunten 

in de vorm van een rotonde, een verkeerslicht of een voorrangskruispunt; 

- de maximumsnelheid is 50 km/u, aansluitend op de toegestane snelheid op de Hollandbaan en 

Rembrandtlaan;  

- naast de verharding (en, indien van toepassing, naast het vrijliggend fietspad) is een voldoende brede 

berm aanwezig;  

- de weg is uitgevoerd in asfalt. 

 

 

1  De ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) is het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom. 
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Alle wegen in het plangebied liggen binnen de bebouwde kom. De Hollandbaan heeft de functie van een 

hoofdverbinding in de gemeente Woerden. De overige wegen (zoals de zijwegen) zijn gecategoriseerd als 

erftoegangswegen. De Hollandbaan en de Leidsestraatweg hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur. 

De andere wegen hebben een ontwerpsnelheid van 50 km/uur of lager. Het nieuwe tracé wordt 

gecategoriseerd als hoofdverbindingsweg waarbij wordt uitgegaan van een maximumsnelheid van 50 

km/uur. 

 

Wegontwerp en ruimtelijke inpassing 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van het verkeerskundig wegontwerp en de 

ruimtelijke inpassing zoals opgenomen in de Visie op ruimtelijke inpassing. Het wegontwerp staat in bijlage I 

bij de toelichting van dit bestemmingsplan en de Visie op ruimtelijke inpassing1 in bijlage II. De uitwerking 

van de ruimtelijke inpassing vindt plaats in het schetsontwerp inrichtingsplan2. Dit rapport is opgenomen als 

bijlage III bij de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Afbeelding 2.2 toont het schetsontwerp van het nieuwe tracé tussen de Rembrandtlaan en de Hollandbaan. 

De uitvoering van het project start naar verwachting in 2024 en moet in principe volgens de huidige 

planning worden afgerond in 2026. 

 

Ten behoeve van een goede en robuuste verkeersafwikkeling is op basis van verkeersmodelberekeningen uit 

2019 gekozen voor enkelstrooksrotondes bij de aansluiting op de Leidsestraatweg / Rembrandtlaan en de 

aansluiting op de Hollandbaan. Voor het nieuwe tracé wordt uitgegaan van 2x1 rijstroken en een 

ontwerpsnelheid van 50 km/uur. De inrichting is conform de Verkeersvisie 2030 en de ASVV. Vanwege de 

verkeersveiligheid is gekozen voor éénrichtingsfietspaden bij de rotondes en aan weerszijden van de weg. 

Afbeelding 2.3 en afbeelding 2.4 geven een impressie van de ruimtelijke inpassing van de aansluiting op de 

Leidsestraatweg / Rembrandtlaan aan de noodzijde van het plangebied en de aansluiting op de Hollandbaan 

aan de zuidzijde van het plangebied. Bij het definitieve weg- en brugontwerp worden de kaders van het 

Handboek Inrichting Openbare Ruimte en de verlichtingsregels toegepast.  

 

 

Afbeelding 2.2 Schetsontwerp wegtracé en Rembrandtbrug  
 

 
 

 

 

 

 

1  Witteveen+Bos. (14 december 2021). Visie op ruimtelijke inpassing. Gemeente Woerden, referentienummer: 123497/21-

018.650. 

2  Witteveen+Bos. (14 december 2021). S.O. Inrichtingsplan. Gemeente Woerden, referentienummer: 123497/21-018.818. 
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Afbeelding 2.3 Impressie ruimtelijke inpassing van de aansluiting op de Leidestraatweg / Rembrandtlaan 
 

 
 

 

Afbeelding 2.4 Impressie ruimtelijke inpassing van de aansluiting op de Hollandbaan 
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Inrichting van het nieuwe tracé 

- De rotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan wordt ingericht als een enkelstrooksrotonde zonder extra 

voorzieningen zoals een bypass. Zoals gebruikelijk binnen de bebouwde kom zijn de fietsers in de 

voorrang en is de rotonde voorzien van een fietspad in één richting; 

- De Oude Rijn wordt gekruist middels een beweegbare brug. Voor de brug inclusief benodigde 

voorzieningen is ruimtebeslag opgenomen in de plankaart. De doorvaarthoogte van het beweegbaar 

gedeelte bedraagt 1,50 m. Als gevolg hiervan moeten de aansluitende wegen én de wegen rondom de 

brug (Barwoutswaarder en Leidsestraatweg) worden ‘verhoogd’; 

- De Barwoutswaarder krijgt een zogenaamde ‘koude aansluiting’, waarbij fietsers het tracé kunnen 

kruisen en de Barwoutswaarder doodloopt voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee wordt sluipverkeer 

over de Barwoutswaarder voorkomen. Ter plaatse van de middengeleider (3 m breed) kunnen fietsers 

zich opstellen bij het (gefaseerd) oversteken van de weg; 

- De Kuipersweg sluit aan op het nieuwe tracé middels een volwaardig kruispunt. Het verkeer op het 

Rembrandttracé bevindt zich in de voorrang. De oostelijke tak van het kruispunt betreft alleen de 

ontsluiting van de aangrenzende percelen, waardoor de intensiteit op deze tak laag is; 

- De Touwslagersweg sluit aan op het Rembrandttracé middels een volwaardig kruispunt. Het verkeer op 

het Rembrandttracé bevindt zich in de voorrang. De bestaande percelen die momenteel ontsluiten op 

de Kuipersweg en grenzen aan de Touwslagersweg zullen in de nieuwe situatie ontsloten worden op de 

Touwslagersweg. 

 

Rembrandtbrug  

Op afbeelding 2.5 is een globale impressie te zien van het ontwerp van de Rembrandtbrug. De 

Rembrandtbrug wordt vormgegeven als beweegbare brug. De bediening van de brug vindt lokaal plaats 

vanuit een brugwachtershuis. Dit brugwachtershuis wordt naast de brug gerealiseerd. De brug heeft in 

gesloten toestand een hoogte van 12 m. 

 

 

Afbeelding 2.5 Globale impressie Rembrandtbrug 
 

 
 

 

Dwarsprofiel nieuwe tracé 

Het principe dwarsprofiel heeft een breedte van bijna 20 m (zie afbeelding 2.6 en afbeelding 2.7). Hierin is 

uitgegaan van rijstroken van 3,25 m (exclusief as markering) om de weggebruiker een veilig gevoel te geven 

en tegelijk niet uit te nodigen tot hard rijden. Ten behoeve van verkeersveiligheid is zowel aan de west- als 

de oostzijde voorzien in een 2,0 m breed fietspad dat middels groene bermen is gescheiden van de weg. De 

5,5 m groene middenberm fungeert daarbij als Groene Loper tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden 

van de Barwoutswaarder (zie afbeelding 2.8). De Groene loper zorgt ook voor een groene en zachte 

scheiding tussen enerzijds gemotoriseerd verkeer en anderzijds langzaam verkeer bestaande uit fietsers en 

voetgangers aan de oostzijde. Voor wat betreft verlichting, is het uitgangspunt dat langs het tracé openbare 

verlichting wordt geplaatst.  
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Afbeelding 2.6 Doorsnede dwarsprofiel van het tracé tussen de Rembrandtlaan en de Hollandbaan 
 

 
 

 

Afbeelding 2.7 Bovenaanzicht dwarsprofiel van het tracé tussen de Rembrandtlaan en de Hollandbaan 
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Afbeelding 2.8 Het Rembrandttracé (rode aanduiding) als schakel tussen groene structuren 
 

 
 

 

Kruising met het Jaagpad 

Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied een belangrijke cultuurhistorische 

en recreatieve waarde. Het ontwerp gaat uit van een gelijkvloerse kruising van het Jaagpad met het nieuwe 

tracé, waarbij in het gebied aan weerszijden van de aanlanding van de brug ruimte is voorzien voor een 

zorgvuldige en veilige ontsluiting en inpassing van het Jaagpad. Voor een uitgebreidere toelichting op het 

Jaagpad wordt verwezen naar paragraaf 4.10.   

 

Vergroenen 

De groene bermen bieden ruimte om duurzaamheidsmaatregelen onder te brengen, zoals ruimte voor 

waterafvoer en ruimte om hittestress tegen te gaan. Met name de middenberm heeft voldoende breedte om 

water goed te kunnen laten infiltreren en is er voldoende maat voor de toepassing van bomen. Het inzaaien 

van een ‘bonte berm’ met wilde bloemen en bloemrijke grassen zorgt daarnaast voor een verbeterde 

ecologische waarde tussen het noorden en zuiden van Woerden. De bonte berm bloeit 8 maanden waardoor 

er een aantrekkelijk beeld ontstaat. Daarnaast vergt een bonte berm minder beheer dan een gazon.  

 

Wadi 

Om te voorkomen dat het hemelwater, dat op de verharde oppervlakken valt, naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat, wordt een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) aangelegd. Hierdoor 

kan het schone hemelwater infiltreren in de bodem en wordt ervoor gezorgd dat het grondwater wordt 

aangevuld. Op afbeeldingen 2.8 en 2.9 is de locatie van deze wadi te vinden. De wadi wordt aan de oostzijde 

van het Rembrandttracé gerealiseerd, tussen de rijbaan en het fietspad. 
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Afbeelding 2.9 Wadi tussen Barwoutswaarder en Kuipersweg (gele aanduiding) 
 

 
 

 

 

Afbeelding 2.10 Wadi tussen Kuipersweg en Hollandbaan (gele aanduiding) 
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3  

 

 

BELEIDSKADER 

 

In dit hoofdstuk wordt het voor onderhavig plan relevante ruimtelijk beleid van rijk, provincie, regio en 

gemeente beschreven. Aangegeven wordt wat de relatie is tussen het plan en het beleid en getoetst wordt 

of het plan in overeenstemming is met het geldende beleid.  

 

 

3.1 Rijksbeleid 

 

3.1.1 Omgevingswet 

 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 in werking. De Omgevingswet betreft een wet 

die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van 

de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen op dit moment vigerende wetten en honderden 

regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op 

het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Het 

overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt de 

verhouding tussen nieuwe en bestaande regelgeving. Paragraaf 11.2 van de IOw bevat het overgangsrecht 

voor de kerninstrumenten van de Ow: de Omgevingsvisie, programma’s, het omgevingsplan, de 

omgevingsverordening en waterschapsverordening, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning, het 

projectbesluit en instructieregels. De uitwerking van het overgangsrecht kan overigens nog wijzigen in de 

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. 

 

Dit bestemmingsplan in relatie tot de Omgevingswet  

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, gaat dit bestemmingsplan op in het 

omgevingsplan van de gemeente. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft namelijk iedere 

gemeente van rechtswege één omgevingsplan (artikel 22.1 Ow). Het overgangsrecht, beschreven in de 

Invoeringswet Omgevingswet (IOw), regelt dat de gemeente in 2022 in ieder geval een omgevingsplan heeft 

dat gevuld is met (1) de regels die van rijksniveau naar gemeenteniveau gaan en (2) de bestaande ruimtelijke 

plannen en een aantal verordeningen (artikel 1.1, onderdeel JI IOw). Deze twee onderdelen vormen samen 

het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Het bestemmingsplan is voorbereid in de geest van de 

Omgevingswet, waarbij ruime mogelijkheden tot participatie en inspraak zijn geboden en de keuze voor de 

Rembrandtburg mede is aangedragen door de omgeving.  

 

Procedure  

Het oude recht is van toepassing op procedures die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn 

gestart. Op dit bestemmingsplan is derhalve de Omgevingswet nog niet van toepassing, omdat de officiële 

procedure van dit bestemmingsplan gestart wordt voor 1 juli 2022. Ook is het overgangsrecht nu zo 

ingestoken dat alles wat in bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen is 

geregeld in feite gewoon geldig blijft na 1 juli 2022. 

 

Conclusie 

Het huidige recht blijft van toepassing op de procedure voor het opstellen van dit bestemmingsplan, omdat 

het ontwerpbestemmingsplan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage wordt gelegd. Bij 

de invoering van de Omgevingswet gaat dit bestemmingsplan over in het omgevingsplan. Hiermee vormt de 

Omgevingswet geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen in dit bestemmingsplan.  
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3.1.2 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is in september 2020 inwerking getreden. De NOVI vervangt de SVIR. 

In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkelingen van de leefomgeving in 

Nederland. In de NOVI staat integraal werken met andere overheden en maatschappelijke organisaties 

centraal. Ook is er meer regie vanuit het Rijk. Door steeds een zorgvuldige afweging van belangen te maken 

wordt gewerkt aan vier prioriteiten:   

- ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

- duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 

- sterke en gezonde steden en regio’s; 

- toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

In de NOVI worden twintig nationale belangen genoemd, worden nationale keuzes gemaakt, wordt richting 

gegeven aan decentrale afwegingen en wordt gebiedsgericht gewerkt. Met de NOVI wil het rijk in concrete 

gebieden tot keuzes komen. De NOVI staat voor een ‘omgevingsinclusief’ beleid en onderscheidt daarbij drie 

afwegingsprincipes: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies, kenmerken en identiteit van 

een gebied staan centraal en afwentelen wordt voorkomen.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan draagt bij aan de derde prioriteit van de NOVI: sterke en gezonde steden en regio’s. 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een uitbreiding van het lokale verkeersnetwerk en biedt een 

alternatief voor een huidig knelpunt. Het bestemmingsplan draagt daarmee bij aan de realisatie van een 

bereikbaar, veilig en robuust netwerk. Ook wordt het bestaande bedrijventerrein nog beter aangesloten op 

het verkeers- en vervoersnetwerk. De ontwikkeling van dit bestemmingsplan sluit daarmee aan op de NOVI. 

 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Op 1 juli 2017 is 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt. Deze 

regeling staat beschreven in artikel 3.1.6 Bro. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een 

motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt via een 

bestemmingsplan, uitwerkings- of wijzigingsplan, of een omgevingsvergunning. Zo bevat een dergelijk 

plan een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het plan een ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. 

 

De laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een 

stedelijke ontwikkeling is in het Bro gedefinieerd als een ‘ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen’. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en 

omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Mede aan de hand van jurisprudentie is duidelijk 

welke ontwikkelingen al dan niet worden aangemerkt als (nieuwe) stedelijke ontwikkeling.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

De realisatie van een weg kan niet wordt aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling volgens de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201608869/1). Dit bestemmingsplan hoeft daarom 

niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder voor duurzame 

verstedelijking vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied. 
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3.2 Provinciaal beleid 

 

3.2.1 Omgevingsvisie provincie Utrecht 

 

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld en op 1 april 2021 in werking 

getreden. De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat en wil graag dat iedereen ook in de 

toekomst prettig en gezond in de provincie kan leven. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor opgaven als de 

groeiende behoefte aan woningen, de aantrekkende economie en de energietransitie. 

 

De omgevingsvisie van de provincie Utrecht geeft in zeven beleidsthema’s richting aan de ontwikkeling en 

bescherming van een gezonde en veilige leefomgeving. In 2050 is er een provincie Utrecht: 

- waarin stad en land gezond zijn; 

- die klimaatbestendig en waterrobuust is; 

- waarin duurzame energie een plek heeft; 

- met vitale steden en dorpen; 

- die duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is; 

- met een levend landschap, erfgoed en cultuur; 

- die een toekomstbestendige natuur en landbouw heeft. 

 

Deze thema’s kennen samenhang en relaties in boven- en ondergrond. De thema’s zijn in verband te 

brengen met het streven naar een duurzame, circulaire, gezonde en vitale provincie. 

 

De behoefte aan wonen en werken in de provincie Utrecht is groot. Tot 2050 zijn 147.000 tot 177.000 extra 

woningen nodig om aan de volledige behoefte te voldoen. Voor de periode tot 2040 is de opgave 115.000 

tot 145.000 woningen. Voor kleinere kernen speelt het vraagstuk hoe deze kernen vitaal te houden. De 

werkgelegenheid groeit tot 2050 stevig met naar verwachting 100.000 banen en dat is ook nodig voor een 

goede woon-werkbalans. Het zoeken naar ruimte voor woningen, werklocaties en voorzieningen hangt 

samen met het zoeken naar ruimte om de steden en dorpen gezond, veilig, duurzaam en bereikbaar te 

maken. 

 

Voor het beleidsthema ‘vitale steden en dorpen’ wordt ervoor gekozen om de ruimtevraag voor wonen en 

werken op een duurzame wijze te accommoderen via binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling, met 

aandacht voor bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en inclusiviteit. Daarbij is een 

aantal locaties specifiek benoemd als potentiële locatie voor integrale ontwikkeling wonen en werken rond 

knooppunten. Hieronder valt het knooppunt Woerden.  
 

Relatie met dit bestemmingsplan 

In dit geval is sprake van de ontwikkeling van een nieuwe verbinding tussen de Rembrandtlaan en de 

Hollandbaan in Woerden-West, waarmee wordt gezorgd voor een robuuster verkeersnetwerk. Bovendien 

kan de ontwikkeling bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het stedelijk gebied Barwoutswaarder. Deze 

ontwikkeling past daarmee binnen het beleid uit de omgevingsvisie. 

 

 

3.2.2 Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 

 

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de 

leefomgeving. Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de interim Omgevingsverordening vastgesteld 

en op 1 april 2021 is de verordening in werking getreden.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Het plangebied ligt binnen het gebied dat is aangeduid als Groene Hart (afbeelding 3.1). Een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op dit gebied bevat bestemmingen en regels ter bescherming van de 

voorkomende kernkwaliteiten en bevat geen bestemmingen of regels die nieuwe activiteiten toestaan die de 

kernkwaliteiten onevenredig aantasten. Het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een brug 

tast de kernkwaliteiten niet onevenredig aan.  
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Afbeelding 3.1 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘landschappen’) met aanduiding globaal plangebied (rode 

contour) 
 

 
 

 

Het plangebied valt daarnaast binnen het stedelijk gebied. Verstedelijking is binnen dit gebied toegestaan. 

Voor nieuwe plannen die betrekking hebben op woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren 

gelden aanvullende bepalingen (paragraaf 9.2, stedelijke functies in stedelijk gebied). In dit geval is sprake 

van de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting in Woerden-West, waarmee wordt gezorgd voor een 

robuuster verkeersnetwerk. De bepalingen met betrekking tot woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel 

en kantoren zijn daarom niet relevant voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Voor het thema bereikbaarheid geldt dat een bestemmingsplan waarin nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien, 

waarborgt dat knelpunten in de bereikbaarheid niet toenemen en bij voorkeur afnemen. De motivering op 

het bestemmingsplan bevat: 

- een beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze nieuwe ontwikkelingen tot gevolg hebben; 

- een beschrijving van de wijze waarop het plangebied wordt ontsloten voor de verschillende 

vervoerwijzen; 

- een analyse of er door het aantal verplaatsingen knelpunten op het omliggende (regionale) verkeers- en 

vervoersnetwerk voor de diverse vervoerwijzen kunnen ontstaan; en 

- een analyse of de bereikbaarheid door de beoogde ontwikkelingen wordt verslechterd en of de reistijd 

significant toeneemt. 

 

Indien uit de analyse blijkt dat er mogelijk sprake is van verslechtering van de bereikbaarheid of toename 

van knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoernetwerk, wordt een mobiliteitstoets uitgevoerd. 

Hierin worden mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten uitgewerkt, waarbij ook realisatie 

en financiering van deze maatregelen aan bod komen. De ontwikkeling van de Rembrandtbrug en de 

aangesloten wegen draagt bij aan de ontwikkelingen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de stad 

Woerden. Knelpunten in bereikbaarheid nemen af. Een mobiliteitstoets is daarom niet nodig voor de 

beoogde ontwikkeling.   

 

Op afbeelding 3.2 is te zien dat er een regionaal fietsnetwerk en een provinciaal OV-netwerk binnen het 

plangebied valt.  
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Afbeelding 3.2 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘bereikbaarheid’) met aanduiding globaal plangebied (rode 

contour) 
 

 
 

 

Voor grondwaterbeschermingsgebieden (zie afbeelding 3.3) zijn in de verordening specifieke regels 

opgenomen over het gebruik van de gronden. In grondwaterbeschermingsgebieden moet, met het oog op 

de waterwinning, worden voorkomen dat er bedrijven worden gevestigd die voor de kwaliteit van de bodem 

en het grondwater een te groot risico vormen. Ook is het verboden om in een 

grondwaterbeschermingsgebied een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof voorhanden te 

hebben. Daarnaast is het verboden om in een grondwaterbeschermingsgebied in Woerden boorputten op te 

richten, in exploitatie te nemen of te hebben met een boordiepte van 3 m of meer onder maaiveld. Ook is 

het verboden om grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van 3 m of meer 

onder het maaiveld, met inbegrip van schuine boringen, uitgevoerd vanaf een locatie buiten de 

grondwaterbeschermingszone. Meer informatie over het thema water is vermeld in paragraaf 4.7.   

 

 

Afbeelding 3.3 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘ondergrond en bodem’) met aanduiding globaal plangebied 

(rode contour) 
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Daarnaast is de Oude Rijn aan de noordzijde van het plangebied aangewezen als provinciale vaarweg. De 

Oude Rijn valt binnen het beperkingengebied vaarwegen. Hiervoor geldt een specifieke zorgplicht. De 

vaarweg moet vrij worden gehouden van schadelijke obstakels en losse stoffen. Ook mag de vaarweg of een 

daarbij behorend werk niet worden beschadigd. Bij de ontwikkeling van de Rembrandtbrug wordt de 

vaarweg niet beschadigd, noch worden stoffen geloosd in het water. Meer informatie, zoals hoe het lozen 

wordt voorkomen, is vermeld in paragraaf 4.7. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied is niet in strijd met de regels uit de omgevingsverordening. 

 

 

3.2.3 Mobiliteitsvisie provincie Utrecht 

 

De ambitie voor 2028 is dat provincie Utrecht nog altijd een aantrekkelijke provincie is met ruimte voor goed 

wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Een goede bereikbaarheid maakt 

Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame 

leefomgeving. De provincie Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Een goede 

bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van ons gebied en voor de 

concurrentiepositie van de provincie. Er wordt daarom ingezet op een mobiliteitsnetwerk dat mensen en 

goederen snel op hun bestemming brengt en dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeftes.  

 

De mobiliteitsvisie zet in op het versterken van de bestaande netwerken. De provincie hanteert de 

gebiedsbenadering: een proactieve werkwijze met het gebied als vertrekpunt waarin de nieuwe 

infrastructuur zijn plek krijgt.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

De nieuwe ontsluiting in Woerden-West draagt bij aan een betere doorstroming en zorgt ervoor dat 

reizigers eerder op plek van bestemming zijn. Hiermee past de voorgenomen ontwikkeling binnen het beleid 

uit de mobiliteitsvisie. 

 

 

3.2.4 Mobiliteitsprogramma 2019-2023 

 

De komende jaren blijft de provincie Utrecht groeien. Zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt 

toe. Dit vergroot de vraag naar mobiliteit en de druk op de bereikbaarheid. De provincie Utrecht maakt de 

volgende keuzes: 

1 kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei; 

2 kiezen voor de meest geschikte combinatie van vervoerwijzen per gebied; 

3 kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger; 

4 kiezen voor kwaliteit voor de fietser; 

5 kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de Ring Utrecht; 

6 kiezen voor duurzame en innovatieve oplossingen. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling in Woerden-West sluit aan bij doel 2: kiezen voor de meest geschikte combinatie van 

vervoerwijzen per gebied. De ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van een knooppunt door het 

realiseren van een autoweg, verbindingsweg en fiets- en looppaden.  

 

 

3.3 Regionaal beleid 

 

3.3.1 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland 

 

Op 10 april 2017 is het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland vastgesteld. Gemeente 

Woerden valt hieronder.  
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Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden Holland vormt een regionaal plan voor de periode tot 2025, 

met een doorkijk tot 2030. De drie hoofdopgaven voor mobiliteit voor de regio Midden-Holland zijn: 

1 concurrerend: het bevorderen van de concurrerende regio. Het ondersteunen van de economisch 

gewenste bereikbaarheidskwaliteit en ontwikkelingen in met name verstedelijkte gebieden; 

2 leefbaar, groen en veilig: het bewaken van de groene, leefbare en ook veilige regio. Mobiliteit moet 

gewenste leefkwaliteiten ondersteunen en mag niet ten koste van het karakter van onze regio gaan; 

3 adaptief: het benutten van kansen die voorbij komen - bijvoorbeeld op het gebied van technologie - om 

de bereikbaarheid van de regio te vergroten of de mobiliteit te verbeteren.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Er zijn tien speerpunten voor beleid benoemd. Het speerpunt ‘doorstroming hoofdroutes voor regionaal 

autoverkeer optimaal benutten’ sluit aan bij de voorgenomen ontwikkeling. Het gaat daarbij onder andere 

om de aanpak van huidige knelpunten. De nieuwe ontsluiting in Woerden-West leidt tot een robuust 

wegennetwerk.  

 

De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied past binnen het regionaal beleid voor verkeer en vervoer. 

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

 

3.4.1 Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030  

 

Op 2 juli 2009 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030 vastgesteld. De 

structuurvisie heeft betrekking op de gehele gemeente Woerden en bevat de hoofdlijnen van het te voeren 

ruimtelijk beleid. In dit document is de koers voor de brede toekomstige ontwikkeling van Woerden bepaald. 

 

De gemeente heeft in de structuurvisie vijf kernambities geformuleerd als leidraad voor de 

ontwikkelingsrichting: 

1 kwaliteiten Woerden verder ontwikkelen: een stedelijke kern met goede voorzieningen en een diversiteit 

aan woonmilieus, centraal gelegen in het Groene Hart;  

2 ruimtelijke en cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt: de twee bestaande landschappen (het 

veenweidegebied en de oeverwal) vormen de sturende kracht achter ruimtelijke ontwikkelingen; 

3 alle kernen ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk: dat betekent investeren in de bestaande woon- 

en werkgebieden; 

4 Woerden goed bereikbaar: essentieel voor het goed kunnen functioneren van een gemeente, niet alleen 

voor auto’s, maar ook voor het openbaar vervoer en het langzaam verkeer; 

5 regionale functie verder uitbouwen: veel van de kleinere kernen zullen in toenemende mate afhankelijk 

zijn van Woerden voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor andere voorzieningen op het gebied 

van zorg, onderwijs, werkgelegenheid, leisure, cultuur en recreatie. 

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Op grond van de huidige ruimtelijke structuur valt het plangebied binnen bedrijventerrein. Daarnaast loopt 

de indicatieve zone van de Limes (zie voor verdere toelichting, 4.12.2) door het gebied (zie afbeelding 3.4).  

 

Voor bestaande bedrijventerreinen ligt er een kwalitatieve opgave voor revitalisering.  

 



32 | 90 Witteveen+Bos | 123497/21-019.033 | Ontwerp 

Afbeelding 3.4 Visiekaart Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030 met globale aanduiding plangebied (rode contour) 
 

 
 

 

De voorgenomen ontwikkeling om een nieuwe ontsluiting te realiseren en daarmee bestaande verbindingen 

te ontzien en een robuuster verkeersnetwerk te creëren, past binnen het beleid uit de gemeentelijke 

structuurvisie.  

 

 

3.4.2 Ontwerp-Omgevingsvisie  

 

Vanaf 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze staat voor een goede balans 

tussen het gebruiken en beschermen van onze fysieke leefomgeving. De structuurvisie en het 

bestemmingsplan worden vervangen door de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De gemeente Woerden 

werkt volop aan de voorbereidingen hiervan.  

 

In de omgevingsvisie legt de gemeente Woerden vast hoe de fysieke leefomgeving in de toekomst zo kan 

worden ingericht, dat het goed leven, wonen, leren, werken en ontspannen is voor iedereen in de gemeente 

Woerden. Daarbij gaat het vooral om een goed evenwicht tussen alle opgaven die er zijn. Binnen de visie is 

gekozen voor 5 hoofdthema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw en natuur en tot slot klimaatadaptie.  

 

De Ontwerp-Omgevingsvisie heeft van 5 november 2021 tot en met 16 december 2021 ter inzage gelegen. 

De verwachte vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad is omstreeks februari 2022.  

 

Relatie met het bestemmingsplan 

De Rembrandtbrug is gesitueerd tussen twee visiegebieden, namelijk de Poort van Woerden en het Venster. 

Per gebied is gepaald welke doelen nagestreefd worden.  
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Afbeelding 3.5 Gebieden Omgevingsvisie 
 

 
 

 

In het gebied Poort van Woerden is de capaciteit van het wegennetwerk volgelopen. Daarom is voor een 

vlotte verkeersafwikkeling het omleiden van het autoverkeer via een oostelijke randweg wenselijk. Gezien de 

huidige en te verwachten toekomstige verkeersdruk op het gebied is het streven om de randweg vóór 2030 

te kunnen realiseren. De Poort van Woerden is ook een poort naar het Groene Hart. Met een verbinding 

onder het spoor door langs de Linschoten ontstaat een landschappelijke ‘ader’ via landgoed Bredius tot 

Landgoed Linschoten. Deze ader vormt een belangrijke ecologische verbinding dwars door Woerden heen, 

maar ook een fiets- en voetgangersverbinding zodat het Groene Hart vanaf het station snel en direct 

bereikbaar is. Door het behoud van het Jaagpad blijft de belangrijke fiets- en voetgangersverbinding 

behouden en met de komst van de Rembrandtbrug worden er meer toegangswegen gecreëerd richting de 

Poort van Woerden zodat de bereikbaarheid behouden kan worden en wordt verbeterd.  

 

Het gebied Het Venster ligt aan de westzijde van de gemeente Woerden, ingeklemd door de wijken 

Barwoutswaarder en Molenvliet aan de westzijde, de Oude Rijn met de linten erlangs aan de noordzijde en 

de snelweg en het spoor aan de zuidzijde. Het gebied wordt aangeduid als Het Venster, aangezien dit 

gebied met open zicht de laatste van redelijk formaat is tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 

Groene Hart (voormalig icoonproject van het Rijk). De gemeente Woerden wil deze (zicht)verbinding 

behouden en waar mogelijk versterken. In dit gebied liggen de volgende opgaven:  

- ontwikkeling kernrandzone langs Molenvliet en Barwoutswaarder;  

- nieuwe fiets en wandelverbinding;  

- reservering voor mogelijkheid westelijke randweg; 

- opwek duurzame energie, zon en mogelijk wind. 

 

De te ontwikkelen kernrandzone langs Molenvliet en Barwoutswaarder vormt een groen en recreatief 

uitloopgebied vanuit Molenvliet het landschap in. Het versterkt de relatie tussen stad en landschap en 

verbetert het aangezicht van de stadsrand. Westelijk van de kernrandzone wordt een nieuwe noord-zuid 

gerichte fietsverbinding gemaakt ter uitbreiding van het regionale fietsnetwerk. In oost-westrichting is een 

wandelverbinding richting Bodegraven en Gouda mogelijk. In dit gebied is voor 2040 geen woningbouw 

nodig. Omdat met de Rembrandtbrug de wegcapaciteit voor het autoverkeer voldoende is, is een westelijke 

randweg ook niet in beeld voor 2040. Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid van een 

westelijke randweg, vanaf de Hollandbaan tot de A12 parallelweg, mocht dat in de toekomst noodzakelijk 
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zijn voor de bereikbaarheid van Woerden. Omdat met de Rembrandtbrug de wegcapaciteit voor het 

autoverkeer voldoende is, is de westelijke randweg vooralsnog niet nodig.  

 

De omgevingsvisie bevat vijf deelthema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw en natuur en tot slot 

klimaatadaptie. Binnen het thema mobiliteit is de bereikbaarheid van Woerden een belangrijke kernwaarde 

en is de doelstelling om Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. Het wordt echter steeds drukker 

op de wegen, met name in het autoverkeer, en er ontstaan steeds meer files en opstoppingen binnen de 

bebouwde kom, waardoor de bereikbaarheid van Woerden onder druk komt te staan. De ligging aan de A12 

biedt veel economische kansen, maar brengt ook het risico met zich mee dat de Woerdense wegen steeds 

meer dichtslibben. De Rembrandtbrug moet ervoor zorgen dat het wegennet robuuster wordt (door een 

extra verbinding over de Oude Rijn) en dat de bestaande verkeersintensiteiten worden gespreid. Daarnaast 

zorgt de Rembrandtbrug ervoor dat bedrijven ook bij toenemende verkeersintensiteiten goed bereikbaar 

blijven voor werknemers en klanten. Hierbij wordt voldaan aan de wens om bestaande werklocaties te 

koesteren. 

 

Door in het wegontwerp van het Rembrandttracé rekening te houden met het Jaagpad wordt gezorgd voor 

het behoud van de landschappelijke waarden van het gebied. Voor een uitgebreidere toelichting op het 

Jaagpad wordt verwezen naar paragraaf 4.10.   

 

Voor toepassing van de duurzaamheidsmaatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.15 

 

De voorgenomen ontwikkeling om een nieuwe ontsluiting te realiseren en daarmee bestaande verbindingen 

te ontzien en een robuuster verkeersnetwerk te creëren, past binnen het beleid uit de gemeentelijke 

omgevingsvisie.  

 

 

3.4.3 Verkeersvisie 2030 

 

De Verkeersvisie 2030 is door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld op 18 mei 2017. Het is een 

politieke keuze om de verkeerssituatie in Woerden-West fundamenteel aan te pakken, vooruitlopend op de 

uitkomsten van de Strategienota 2030 en het Meerjarenverkeersplan. De aanpak dient zo veel als mogelijk te 

voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

- de hulpdiensten moeten altijd hun opkomsttijden kunnen halen in geval van een incident. Hierbij 

moeten zij veilig, snel en dicht bij het gemelde incident kunnen komen; 

- binnen de kernen, wijken/buurten en hiertussen geniet fietsmobiliteit de voorkeur boven gemotoriseerd 

verkeer. Dit moet gepaard gaan met veiligheid en parkeermogelijkheid voor de fietsen en een goede 

doorstroming van ál het verkeer. Fietsroutes van en naar scholen zijn specifiek ingericht ten aanzien van 

de veiligheid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt; 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- binnen de gemeente wordt het aantal geluidgehinderden, als gevolg van gemotoriseerd verkeer, zoveel 

mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe1; 

- binnen de gemeente wordt de uitstoot van voor mens en dier schadelijke stoffen, als gevolg van 

gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe. 

 

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen, is een wegencategoriseringsplan gemaakt. Het 

wegencategoriseringsplan verdeelt het verkeer zo evenwichtig mogelijk over het netwerk. In dit plan worden 

hoofdverbindingswegen aangewezen waarop doorstroming het belangrijkste is. Deze 

hoofdverbindingswegen worden gebruikt om vanuit Woerden zo snel, direct en efficiënt mogelijk op het 

provinciale wegennet of autosnelwegennet te komen. Er worden in principe geen snelheidsremmende 

 

1  As Low As Reasonably Achievable/Affordable 
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maatregelen getroffen op hoofdverbindingswegen. In dit wegencategoriseringsplan zijn de volgende wegen 

in het plangebied als hoofdverbindingsweg gecategoriseerd: 

- Rietveld van Zegveldse Uitweg tot en met de brug; 

- Hollandbaan; 

- Rembrandtlaan; 

- Boerendijk; 

- Waardsebaan; 

- Hoge Rijndijk / Molenvlietbaan. 

 

Op afbeelding 3.6 zijn de hoofdverbindingswegen in Woerden-West te zien. 

 

 

Afbeelding 3.6 Hoofdverbindingswegen in Woerden-West 
 

 
 

 

Belangrijke voorwaarde bij het aanleggen van nieuwe hoofdverbindingswegen is dat een aanzuigende 

werking van nieuw verkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Daarnaast moet verkeer dat geen 

herkomst of bestemming in de gemeente Woerden heeft, zoveel mogelijk buiten de kernen om geleid 

worden. Van belang is om te benadrukken dat het hier expliciet gaat om een herkomst/bestemming buiten 

de gemeente: verkeer van en naar bijvoorbeeld Zegveld mag volgens de uitgangspunten van de 

verkeersvisie dus via de hoofdverbindingswegen in Woerden worden afgewikkeld. 

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

De Rembrandtbrug heeft zelf geen aantrekkende werking op het verkeer, maar door de aanleg van de brug 

wijzigen de verkeersstromen. Op een deel van de Hollandbaan (tussen de Molenvlietbaan en de 

Waardsebaan) wordt het iets drukker op de weg. Op de Boerendijk - Waardsebaan wordt het echter rustiger. 

Daarnaast zorgt de nieuwe verbinding ervoor dat de route Rembrandtlaan-Jozef Israëlslaan-Boerendijk sterk 

wordt ontlast. De reductie van verkeer over deze route is ongeveer 45 % ten opzichte van de situatie in 2030 

zonder Rembrandtbrug. De voorgenomen ontwikkeling past hiermee binnen het beleid uit de Verkeersvisie 

2030.  

 

 

3.4.4 Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023 

 

Het Groenblauwe Omgevingsplan 2014-2023 is een visiedocument van de gemeente Woerden en is bedoeld 

om uitgangspunten en kaders te vormen voor de inrichting, het beheer en onderhoud van groen en water in 
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de gemeente Woerden. De visie is opgesteld voor de periode 2014-2023 en is per wijk gedefinieerd. Het 

beleidsplan is vervolgens omgezet in een wijk gerichte aanpak.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Het plangebied ligt voor een klein deel in twee woonwijken, namelijk Molenvliet en Schilderskwartier. Het 

grootste gedeelte van het plangebied valt binnen een bedrijventerrein (Barwoutswaarder).  

 

Voor de wijk Molenvliet is de wens om meer groen te realiseren en de overlast van de randwegen te 

beperken. De visie op de wijk Schilderskwartier is dat de Rembrandtlaan wordt voorzien van een vaste 

beplanting van bloemen en dat de oever wordt ingericht zoals dat past bij de historische context. Voor het 

bedrijventerrein richt de gemeente zich op het Jaagpad en de Hollandbaan voor meer 

wandelmogelijkheden.  

 

Door het Rembrandttracé wordt een groene berm bij de Hollandbaan gerealiseerd. Tevens is er genoeg 

ruimte voor voetpaden van de Hollandbaan tot de Rembrandtlaan en wordt het Jaagpad toegankelijker.  

 

 

3.4.5 Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 

 

In het Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 zijn inrichtingseisen en inrichtingsprincipes opgenomen. De 

inrichtingseisen zijn een randvoorwaarde voor een plan in de openbare ruimte. Deze eisen gelden voor 

zowel reconstructieprojecten als voor nieuwbouw- en inbreidingslocaties en zijn beschreven in ‘Actieplan 

Klimaatbestendig 2050 2.0’. 

 

Relatie met het bestemmingsplan 

Het streven van de gemeente Woerden is om in 2050 bestand te zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme droogte, hitte en heftige regenbuien. Het klimaatbestendig maken van de 

gemeente gebeurt samen met inwoners, ondernemers en partijen als het waterschap.  

 

De gemeente Woerden streeft naar een optimaal gebruik van grondstoffen en materialen en stimuleert 

daarom het scheiden van afval. Restafval verbranden wordt steeds duurder en is slecht voor het milieu. Het 

overige afval kan hergebruikt worden. Zo wordt van GFT-afval weer compost gemaakt en is glas 100 % 

recyclebaar. Door hergebruik zijn er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur nodig.  

 

Bovengenoemde uitgangspunten en inrichtingseisen moeten in acht worden genomen bij de inrichting van 

het planproces. Daarnaast heeft de gemeente in de actieplannen nog verdere ambities opgenomen ten 

aanzien van de thema’s CO2-neutraliteit, circulaire economie, klimaatbestendigheid en bodemdaling. Het 

benutten van kansen binnen deze thema’s wordt tijdens de nadere uitwerking van het planproces 

onderzocht.  

 

 

3.4.6 Actieplan CO2-neutraal 2030 

 

De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie 'Duurzaam met een doel' aangenomen 

waarin een stevige ambitie is verwoord: de gemeente heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om 

dit doel te bereiken maakt de gemeentelijke organisatie, in samenwerking met ondernemers en burgers, al 

belangrijke stappen. In 2016 heeft gemeente Woerden een programmamanager aangesteld en een flinke 

stap gezet in de programmatische aanpak om de ambities te realiseren. In dit actieplan zijn de ambities van 

de gemeente vertaald naar een langetermijnstrategie en uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma. 

Het programma CO2 -neutraal (KN2030) vaart onder de vlag 'Duurzaamheid tot in de haarvaten van de 

Woerdense Samenleving'. Onder deze vlag vindt afstemming plaats tussen de verschillende speerpunten van 

duurzaamheid: Klimaatbestendig (KN2050), Programma Ontwikkeling Veengebied (POV) en Circulaire 

economie (CE). 
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Relatie met het bestemmingsplan  

Bovengenoemde uitgangspunten en inrichtingseisen moeten in acht worden genomen bij de inrichting van 

het planproces. Het benutten van kansen binnen deze thema’s wordt tijdens de nadere uitwerking van het 

planproces onderzocht. In paragraaf 4.15 wordt specifiek ingegaan op het aspect duurzaamheid. 

 

 

3.4.7 Actieplan Circulaire Economie 

 

Een circulaire economie brengt alle grondstoffen en materialen na gebruik weer terug in het systeem. In het 

najaar van 2016 zijn diverse duurzaamheidsactiviteiten samen gevoegd onder de naam 'Duurzame 

samenleving', met één integrale stip op de horizon. Circulaire Economie (Groene Hart Circulair) is een van de 

vier speerpunten hierbinnen (naast Klimaatbestendig (KN2050), CO2-neutraal (2030) en Programma 

Ontwikkeling Veengebied (POV). In 2016 is gewerkt aan het vormgeven van concrete pilotprojecten voor 

Groene Hart Circulair in de gemeente Woerden en bij de gemeentelijke organisatie. Het is nu tijd het 

programma verder uit te bouwen om meer initiatieven op het gebied van circulaire economie te kunnen 

stimuleren. In het actieplan worden de ambities naar een integrale langetermijnstrategie met een concreet 

uitvoeringsprogramma vertaald. Dit actieplan is samen met actieplannen voor de andere speerpunten in de 

periode november 2016-maart 2017 tot stand gekomen in dialoog met de samenleving. 

 

Woerden sluit in haar ambitie aan bij de landelijke doelstellingen (In september 2016 heeft het toenmalige 

Kabinet het rijksbrede programma Circulaire Economie uitgebracht met als doelstelling om in Nederland 

vóór 2050 een circulaire economie te realiseren), maar voegt wel een helder tussendoel in: uiterlijk in 2050 

hebben we in Woerden een volledig circulaire economie gerealiseerd. Daarvoor gebruiken we ten opzichte 

van 2017 in 2030 al 50 % minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

 

Relatie met het bestemmingsplan  

Voor de eerste periode (2018-2022) wil Woerden vanuit haar karakteristieken inzetten op de doelen:  

- het koppelen van bedrijven en sectoren, groene innovatie en nieuwe economische kansen voor de 

regionale economie rond concrete businesscases op basis van de principes van cradle2cradle, biobased 

en circulaire economie; 

- burgers, bedrijven, organisaties en overheid in Woerden werken structureel en constructief samen om 

grondstofstromen en reststromen meer circulair te maken op met name lokale en regionale schaal;  

- doorbraken versnellen in voor Woerden kenmerkende bedrijvigheid (agrarische productie, 

voedingsmiddelenindustrie, handel, retail), om meer circulair te werken.  

 

Binnen dit project wordt hier tijdens de ontwerp- en aanbestedingsfase verdere invulling aangeven.  

 

 

3.4.8 Actieplan Bodemdaling 2050 

 

De gemeente Woerden ligt voor meer dan 80 % op een dik veen- en kleipakket (meer dan 5 m) dat zeer 

gevoelig is voor bodemdaling. De wegen, bedrijventerreinen en enkele woonwijken binnen de gemeente 

hebben last van zetting, krimp en oxidatie van de bodem. Dit leidt onder andere tot schade aan wegen, 

bruggen en rioleringen. Bovendien ervaren inwoners en ondernemers in toenemende mate hinder van 

wateroverlast en schade aan kabels en leidingen en de straat. Deze overlast neemt naar verwachting alleen 

maar toe door de klimaatverandering. De spreekwoordelijke 'badkuip' wordt steeds dieper. De herstel- en 

vervangingsfrequentie van openbare voorzieningen in het veengebied is daardoor veel hoger dan op de 

oevers van de Oude Rijn. 

 

Het college streeft naar een samenhangende en toekomstbestendige aanpak rond bebouwd en agrarisch 

gebied. In 2014 startte het college met het programma ontwikkeling veengebied. In de lopende en op te 

starten projecten in de slappe veengebieden wordt ingezet op meer innovatie in techniek en een lange 

termijn benadering. In het actieplan Bodemdaling 2050 worden de ambities op het gebied van bodemdaling 

uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan. Het actieplan Bodemdaling (programma ontwikkeling 

veengebied/pov) vaart onder de vlag 'Duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense Samenleving'. 
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Onder deze integrale stip op de horizon vindt afstemming plaats tussen de verschillende 

duurzaamheidsthema's: Klimaatbestendig (KN2050), Bodemdaling (POV), Circulaire economie (CE) en 

Gezonde samenleving (GS). 

 

Op basis van de bodemkaart in het Actieplan Bodemdaling 2050 en kaartlagen uit de klimaateffectatlas is de 

urgentie voor het bedrijventerrein Barwoutswaarder beperkt. Het Actieplan Bodemdaling 2050 is niet van 

toepassing op de ontwikkeling van het Rembrandttracé.  
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4  

 

 

 

 

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

In het kader van gemeentelijke besluitvorming moet bij een bestemmingsplan door middel van een integrale 

ruimtelijke benadering nadrukkelijk rekening worden gehouden met de consequenties van het plan voor de 

omgeving en omwonenden. Het bevoegd gezag is namelijk verantwoordelijk voor een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. Dit gebeurt in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het beginsel van een goede 

ruimtelijke ordening is van toepassing op alle ruimtelijke ontwikkelingen. De gevolgen op de leefomgeving 

worden in dit hoofdstuk door middel van de beschouwing van voor dit plan relevante milieu- en 

omgevingsaspecten in beeld gebracht en afgewogen, en hiermee wordt de uitvoerbaarheid van dit 

bestemmingsplan aangetoond. 

 

 

4.1 M.e.r-beoordelingsplicht 

 

Het voorkómen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Voor bepaalde 

(milieu)belastende activiteiten is het van belang om het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de 

voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het 

instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) ontwikkeld. De basis hiervan ligt in de EU-richtlijn betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (Richtlijn m.e.r.). De Richtlijn m.e.r. 

is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).  

 

In de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-

beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven. Ten aanzien van m.e.r.- beoordelingsplichtige 

activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. 

In kolom twee van de D-lijst zijn (indicatieve) drempelwaarden genoemd. Indien de activiteit genoemd staat 

in kolom 1 ‘activiteiten’ en er wordt voldaan aan de drempelwaarden van kolom 2 ‘gevallen’, geldt voor het 

te nemen besluit een ‘formele’ m.e.r.-beoordelingsplicht.  

 

Voor activiteiten waarbij er geen sprake is van overschrijding van drempelwaarden geldt een ‘vormvrije’ 

m.e.r.-beoordeling. De toekomstige gebiedsontsluitingsweg betreft geen (autosnel)weg zoals bedoeld in de 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten opgenomen in de categorieën C1.2, C1.3, D1.1 en D1.2 van de 

bijlage bij het Besluit m.e.r. Er is hierdoor ook geen sprake van overschrijding van de drempelwaarden.  

 

Het onttrekken van grondwater, wat onderdeel is van dit plan, kan vallen onder de aangewezen activiteiten 

zoals bedoeld in categorie C15.1 en/of D15.2 in de bijlage bij het Besluit m.e.r. Echter bedraagt de 

grondwateronttrekking in het plan niet meer dan 1.5 miljoen m3 per jaar. Er is hierdoor ook geen sprake van 

overschrijding van de drempelwaarden.  

 

Voor de realisatie van de ontsluitingsweg zijn in dit bestemmingsplan de relevante milieu- en 

omgevingsaspecten zorgvuldig afgewogen. Per aspect is bepaald of de ontwikkeling gevolgen heeft voor de 

(milieu)aspecten geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, 

cultuurhistorie, verkeer en parkeren. Uit de afweging is gebleken dat de effecten niet van dien aard zijn dat 

een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. Op grond van het voorgaande zijn belangrijke nadelige milieueffecten 

uitgesloten, waardoor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of MER niet nodig wordt geacht.  
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4.2 Verkeer en parkeren  

 

Verkeer 

Het Rembrandttracé past binnen de beoogde ontwikkeling van de hoofdwegenstructuur van Woerden zoals 

is vastgelegd in de Verkeersvisie 2030. Met het nieuwe tracé worden andere overbelaste wegvakken in 

Woerden ontlast. Hierdoor neemt zowel de bereikbaarheid als de verkeersveiligheid toe. Met aanleg van het 

tracé blijven bedrijven en woningen in het gebied ontsloten en ontstaat er naast een nieuwe verbinding voor 

het gemotoriseerde verkeer een nieuwe fietsverbinding over de Oude Rijn, waarmee ook de omfietsroutes 

worden verkort.  

 

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Dit 

besluit is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide verkenningsfase waarin gezocht is naar 

oplossingen voor de verkeersproblematiek op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk. In 

deze verkenningsfase zijn verschillende alternatieven onderzocht. Het resultaat van deze verkenningsfase is 

vastgelegd in de ’Eindrapportage, Project Brug Woerden-West d.d. augustus 2020’. Hieronder is een korte 

samenvatting gegeven van dit onderzoek. Bij de Eindrapportage hoort ook een rapport dat specifiek ingaat 

op de effecten van een nieuwe brug; ‘Effectrapportage, Project Brug Woerden-West, d.d. augustus 2020’.  

 

Probleemstelling 

In de huidige situatie is aan de westzijde van Woerden slechts één brugverbinding die Noord en Zuid 

verbindt. Hierdoor rijdt veel verkeer in het westen van Woerden over de Rembrandtlaan, Jozef 

Israëlslaan en de Boerendijk, met files en vertragingen tot gevolg. Vanwege toenemende verstedelijking, 

welvaart en autonome groei zal het in de toekomst alleen maar drukker worden op deze route. Deze overlast 

en oponthoud is problematisch voor de leefbaarheid en heeft tevens tot gevolg dat hulpdiensten niet meer 

aan de aanrijtijden kunnen voldoen. Daarnaast is het verkeersnetwerk met slechts één brugverbinding in 

Woerden-West zwak. Bij het uitvallen van deze brugverbinding krijgt het verkeer te maken met grote 

omrijdroutes en forse vertragingen. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het project is om met een nieuwe brug en hoofdontsluitingsroute tussen 

Rietveld/Leidsestraatweg en Hollandbaan, de intensiteiten op de route Rembrandtlaan – Jozef 

Israëlslaan – Boerendijk te reduceren, zodat er een goede doorstroming en een veilig en robuust 

verkeersnetwerk in Woerden-West ontstaat en bijdraagt aan de verkeersvisie en strategienota: 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt. 

 

Alternatieven 

Bij de start van het project zijn twee alternatieven benoemd voor nadere uitwerking en vergelijkend 

onderzoek en gedurende het participatieproces zijn in de zomer van 2019 door de adviesgroep nieuwe 

alternatieven toegevoegd. Uiteindelijk zijn in de verkenningsfase de volgende alternatieven onderzocht; 

- Gildenbrug: brug en tracé aansluitend op de Gildenweg en vervolgens de Hollandbaan; 

- Rietveldbrug: brug en verbinding met de Hollandbaan ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI); 

- Rietveldbrug-West: brug en verbinding met de Hollandbaan ten westen van de RWZI. 

- Rembrandtbrug: brug en verbinding tussen de kruising Leidsestraatweg – Rembrandtlaan en 

Hollandbaan – Kuipersweg. 

De verschillende alternatieven zijn in de verkenningsfase beoordeeld op de thema’s verkeer & vervoer, 

gebiedskwaliteit, gebiedsontwikkeling, toekomstbestendigheid en milieu & leefbaarheid. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot de keuze voor de Rembrandtbrug.  

 

Verkeerskundige werking Rembrandtbrug 

De Rembrandtbrug leidt tot significante afname op alle delen van de route Rembrandtlaan – Jozef 

Israëlslaan – Boerendijk (zie tabel 4.1). De Rembrandtbrug geeft hiermee invulling aan de primaire 

doelstelling: het ontlasten van de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk.    
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Tabel 4.1 Afname verkeersdruk op route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk 
 

Rembrandtbrug Rembrandtlaan Jozef Israëllaan Boerendijk (Hoge 

Rijndijk - 

Kwakelbrug) 

Boerendijk 

(Esdoornlaan - 

Chrysantstraat) 

afname - 22 % - 36 % - 40 % - 21 % 

 
 

 

Daarnaast kent de Rembrandtbrug andere verkeerskundige functies: 

- voor het wegverkeer heeft de Rembrandtbrug ook een functie voor verkeer met bestemming elders in 

Woerden en als hoofdontsluiting naar de A12. De realisatie leidt daarbij niet tot een significante 

toename van regionaal doorgaand verkeer;  

- voor fietsverkeer biedt de Rembrandtbrug een directe route voor fietsverkeer. 

 

Uit de verkeerskundige beoordeling blijkt dat verkeerskundig de aanleg van de Rembrandtbrug het meest 

gewenst is. Op de Hollandbaan tussen de Molenvlietbaan en de Waardsebaan en de aansluiting van de 

Rembrandtbrug bij de Leidsestraatweg/Rembrandtlaan, op de Jozef Israëlslaan en op de Boerendijk stroomt 

het verkeer niet de gehele dag geheel vrij door, maar deze vertragingen doen zich voornamelijk in de 

spitsperioden voor. Op hoofdwegen is deze mate van doorstroming zeer acceptabel. Op alle andere wegen 

in het gebied stroomt het verkeer gedurende de gehele dag goed door. 

 

Hiermee geeft de Rembrandtbrug invulling aan de ambities uit de Verkeersvisie 2030.  

 

Voor de uitgebreide verkeerskundige beoordeling wordt verwezen naar de ‘Eindrapportage, Project Brug 

Woerden-West d.d. augustus 2020’ en de ‘Effectrapportage, Project Brug Woerden-West, d.d. augustus 

2020’.  

 

Parkeren 

De Verkeersvisie en de Nota Parkeernormen vormen het beleidskader voor het aspect parkeren. In het kader 

van het bestemmingsplan is een parkeeronderzoek uitgevoerd om na te gaan hoeveel parkeerplekken er 

verdwijnen en hoeveel er teruggebracht moeten en kunnen worden.  

 

In de Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden is opgenomen dat binnen de gemeente voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn om nabij de bestemming te parkeren. Zoekgedrag moet 

voorkomen worden, want het onnodig ‘rondjes rijden’ levert nadelige gevolgen op voor onder andere de 

doorstroming en verkeersveiligheid. Foutparkeren levert hinder op voor hulpdiensten en dat moet dan ook 

voorkomen worden. De gemeente hanteert een maximale parkeerdruk van 85 %. Is de parkeerdruk hoger 

dan 85 % dan neemt de kans op zoekverkeer aanzienlijk toe en zijn volgens de Verkeersvisie 2030 

maatregelen nodig.  

 

In de Nota Parkeernormen is vastgelegd dat een aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bijvoorbeeld een bedrijf er alles aan moet doen om te voldoen aan de gemeentelijke parkeereis en dat 

parkeren op eigen terrein de voorkeur heeft. Op percelen waar bestaande bedrijven gesloopt worden en 

waar na realisatie van het Rembrandttracé een nieuw bedrijf komt, moet het nieuwe bedrijf voldoen aan de 

parkeereis. Voor de analyse van de parkeerbehoefte na realisatie van de verbindingsweg is voor nu het 

uitgangspunt dat er geen parkeerbehoefte is voor leegstaande percelen.  

 

Noordelijk deel 

Aan de westzijde van de Rembrandtbrug vervallen 5 parkeerplaatsen. De gebruikers van de percelen aan de 

westzijde van de Leidsestraatweg kunnen na realisatie van het Rembrandttrace parkeren op het nieuwe 

parkeerterrein aan de oostzijde van de Leidsestraatweg. Dit nieuwe parkeerterrein biedt ruimte voor 

maximaal 16 parkeerplekken (zie afbeelding 4.1). De overige bestaande parkeerplaatsen op de 

Leidsestraatweg blijven gehandhaafd.  
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Afbeelding 4.1 Parkeerplekken noordelijk deel 
 

 
 

 

Zuidelijk deel 

Ten zuiden van de Oude Rijn verdwijnen meerdere bedrijven en daarmee dus ook een deel van de 

parkeerbehoefte. Twee bedrijven verliezen door de komst van het Rembrandttracé 9 parkeerplaatsen op 

eigen terrein. Op dit moment is er nog parkeercapaciteit over op de Kuipersweg. Er zijn 19 plekken 

aanwezig, waarvan er nu maximaal 10 in gebruik zijn. Dit deel van de Kuipersweg kan gebruikt worden als 

compensatie voor de 9 verloren parkeerplekken.  

 

Tegenover de Kuipersweg ligt een terrein dat nu gebruikt wordt als parkeerplaats voor de bedrijven in die 

omgeving. De distributie wordt daar aangepast, waardoor ook het parkeren anders wordt en een aantal 

parkeerplaatsen komt te vervallen. Om dit te compenseren is een nieuw parkeerterrein ten noordwesten van 

het kruispunt met de Kuipersweg en het nieuwe tracé voorzien. Dit parkeerterrein voorziet in 27 

parkeerplekken. Hiermee wordt ruim voldaan aan de parkeerbehoefte van de bedrijven. Zie hiervoor 

afbeelding 4.2.  

Rehobothkerk 
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Afbeelding 4.2 Parkeerplekken zuidelijk deel 
 

 
 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het Rembrandttracé maakt dat een aantal bestaande parkeerplekken verdwijnen. 

Binnen het plangebied worden echter genoeg parkeerplekken gerealiseerd ter compensatie van de 

parkeerplekken die verdwijnen. Het aspect verkeer en parkeren is geen belemmering voor het plan. 

 

 

4.3 Geluid 

 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient het aspect geluid beoordeeld te worden. Bij het aspect 

geluid gaat het om het ruimtelijk mogelijk maken van een geluidsbron (zoals wijzigingen aan een weg, 

spoorweg of industrie) enerzijds, en aan bestemmingen die een zekere mate van rust nodig hebben (zoals 

woningen, scholen en ziekenhuizen) anderzijds. Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de wet- en 

regelgeving die is opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet milieubeheer (Wm) en onderliggende 

besluiten en regelingen. Voor dit plan is een akoestisch onderzoek1 uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is 

bijgevoegd als bijlage IV. 

 

 

4.3.1 Toetsingskader 

 

De Wet geluidhinder is van toepassing bij de aanleg en/of wijziging van wegen (hoofdwegen én 30 km 

wegen of woonerven). 

 

 

1  Witteveen+Bos. (3 december 2021). Rembrandtbrug. Akoestisch onderzoek wegreconstructie / nieuwe weg. Gemeente 

Woerden, referentienummer: 123497/21-018.331. 
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Wegverkeer 

De Wet geluidhinder geeft voor nieuw aan te leggen wegen en reconstructies van bestaande wegen 

afzonderlijke toetsingskaders en grenswaarden. Uitgangspunt is de geluidszone langs een weg. De breedte 

van de geluidszone hangt af van de aard van de weg. 

 

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op alle situaties. De onderstaande tabel geeft een wettelijk kader 

van wegverkeerslawaai. 

 

 

Tabel 4.2 Wettelijk kader wegverkeerslawaai 
 

 Aanleg/ wijziging weg Bouwen langs een weg 

hoofdweg (op geluidplafondkaart) Wet milieubeheer 

Hoofdstuk 11 Geluid 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI 

Zones langs wegen 

andere weg 

(geen 30 km) 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI.  

Zones langs wegen 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI  

Zones langs wegen 

30 km/u-weg en woonerf Wet ruimtelijke ordening en Wabo Wet ruimtelijke ordening en Wabo 

 

 

De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor nieuwe situaties als een nieuwe weg of 

woning. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk als een overschrijding dreigt van de 

voorkeursgrenswaarde (art. 76a Wgh). Indien niet wordt voldaan aan deze voorkeursgrenswaarde dan is - 

onder voorwaarden - een hogere waarde toelaatbaar. Met een hogere waarde wijkt het bevoegd gezag af 

van de voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) tot de hoogst toelaatbare waarde. 

 

 

Tabel 4.3 Maximale ontheffingswaarde woning 
 

Categorie woning Maximale ontheffingswaarde 

Aanwezige weg 

 

Aanwezige auto(snel)weg 

woning in stedelijk gebied 63 dB 

(art. 83 lid 2 Wgh) 

In buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 

83 lid 1 Wgh) 

in buitenstedelijk gebied 53 dB 

(art. 83 lid 1 Wgh) 

 

 

Tabel 4.4 Maximale ontheffingswaarde andere geluidsgevoelige gebouwen 
 

Andere geluidsgevoelige gebouwen Hoogst toelaatbare waarde 

gebouwen in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh) 

gebouwen in stedelijk gebied 63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh) 

geluidsgevoelige terreinen 53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh) 

 

 

Indien een weg wordt gereconstrueerd dan geldt het uitgangspunt dat de geluidsbelasting bij voorkeur niet 

significant toeneemt ten opzichte van de huidige waarde. Een akoestisch onderzoek moet worden ingesteld 

als verwacht wordt dat vanwege de te reconstrueren weg het geluid in de toekomst met 2 dB of meer kan 

toenemen. Als er sprake is van een dergelijke toename dan dient eerst te worden onderzocht of de toename 

met geluidmaatregelen kan worden beperkt. Als dat niet mogelijk is, dan kan een hogere waarde procedure 

worden gevolgd. 
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Er is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting vóór de wijziging en naar de toekomstige 

geluidbelasting (zie bijlage IV). Het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) stelt de regels voor 

het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is 

volgens het RMG 2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit 10 jaar na realisatie van de 

plannen. De toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele 

geluidsmaatregelen. 

 

 

4.3.2 Uitgangspunten 

 

In de Wgh is aangegeven dat alle wegen voorzien zijn van een zone, met uitzondering van wegen in een als 

woonerf aangeduid gebied én wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. De geluidzones 

zijn te beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden. Alle in het akoestisch onderzoek beschouwde 

wegen liggen binnen de bebouwde kom en hebben 2 of minder rijstroken. Volgens de Wgh bedraagt de 

breedte van de wettelijke geluidzone van dit type weg 200 m. Binnen deze zone wordt de geluidbelasting 

berekend en getoetst aan de grenswaarden.  

 

De grenswaarden van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Bgh) gelden alleen voor de 

geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. Wat geluidgevoelige 

bestemmingen zijn, wordt bepaald in de Wgh zelf en in het Bgh. Voor niet-geluidsgevoelige bestemmingen 

die liggen binnen de geluidzone geldt geen wettelijke normering voor de toegestane geluidsbelasting. 

 

De provincie Utrecht heeft verkeersintensiteiten voor de wegen in het onderzoeksgebied aangeleverd, voor 

de zichtjaren 2023 en 2036.  

 

Afbeelding 4.3 toont de voor het onderzoek beschouwde wegen en toetspunten.  

 

 

Afbeelding 4.3 Overzicht beoordeelde wegen en toetspunten 
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Ten gevolge van de aanleg van de nieuwe weg moeten woningen worden geamoveerd. Het amoveren 

gebeurt in het kader van leefkwaliteit en noodzakelijke inpassing van de infrastructuur. Het gaat om de 

volgende adressen: 

- Leidsestraatweg 227; 

- Barwoutswaarder 34 tot en met 50; 

- Kuipersweg 41. 

 

De resultaten van deze woningen zijn niet opgenomen in het akoestisch onderzoek. 

 

 

4.3.3 Aanleg nieuwe weg 

 

Voor de aanleg van een nieuwe weg moet beoordeeld worden of geluidsgevoelige objecten, die binnen de 

wettelijke geluidzone van deze betreffende weg liggen, voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

zoals opgenomen in de Wgh.  

 

De geluidsbelasting ten gevolge de nieuwe weg tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan overschrijdt 

op 20 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De meeste woningen bevinden zich in het 

appartementencomplex aan de Leidsestraatweg (de nummers 229-1 tot en met 229-12). Daarnaast is er een 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de adressen Leidsestraatweg 229A, 

Barwoutswaarder 32, Rembrandtlaan 146 en 148 en Wederiksveld 161, 163, 175 en 177. 

 

De maximale geluidsbelasting bedraagt 55 dB (inclusief aftrek art 110g Wgh) ter plaatse van de woning 

Leidsestraatweg 229A. De geluidsbelastingen blijven echter wel onder de maximaal te ontheffen waarde van 

63 dB voor een nieuwe binnenstedelijke weg. Voor de 20 woningen worden hogere waarden aangevraagd. 

Tabel 4.5 toont de aan te vragen hogere waarden voor de nieuwe weg.  

 

 

Tabel 4.5 Aan te vragen hogere waarden voor verschillende bouwlagen / gevelzijdes van de woningen als gevolg van de aanleg 

van de nieuwe weg 
 

Adres Geluidsbelasting nieuwe weg (Lden [dB]) incl. aftrek art. 110g Wgh 

Barwoutswaarder 32 49 

Barwoutswaarder 32 49 

Leidsestraatweg 229A 55 

Leidsestraatweg 229A 55 

Leidsestraatweg 229-1 55 

Leidsestraatweg 229-1 51 

Leidsestraatweg 229-2 51 

Leidsestraatweg 229-3 55 

Leidsestraatweg 229-3 52 

Leidsestraatweg 229-4 52 

Leidsestraatweg 229-5 54 

Leidsestraatweg 229-5 52 

Leidsestraatweg 229-6 52 

Leidsestraatweg 229-7 54 

Leidsestraatweg 229-8 52 

Leidsestraatweg 229-9 49 

Leidsestraatweg 229-10 49 
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Adres Geluidsbelasting nieuwe weg (Lden [dB]) incl. aftrek art. 110g Wgh 

Leidsestraatweg 229-11 51 

Leidsestraatweg 229-12 51 

Rembrandtlaan 146 49 

Rembrandtlaan 148 49 

Wederikveld 161 49 

Wederikveld 163 49 

Wederikveld 175 49 

Wederikveld 177 49 

Wederikveld 177 49 

 

 

Voor alle genoemde woningen is onderzocht of het mogelijk is om traditionele maatregelen te treffen aan 

de bron (stil wegdek) en in de overdracht (schermen). Het treffen van overdrachtsmaatregelen binnen 

stedelijk gebied is veelal niet wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen. Een eventueel benodigd 

geluidscherm heeft een dusdanige hoogte dat het zicht op het verkeer beperkt wordt. Een andere optie is 

het treffen van bronmaatregelen, zoals het aanleggen van stil wegdek. De locaties van de woningen 

waarvoor een hogere waarde mogelijk aan de orde is, liggen nabij rotondes / kruisingen. Het karakter van 

deze locaties, waarbij veel zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit 

geen reële oplossing is. Op rotondes en kruisingen kan het stil asfalt namelijk niet goed worden aangelegd 

en het wringend verkeer zorgt ervoor dat de levensduur aanzienlijk wordt verkort.  

 

Voor de woningen waarvoor een hogere waarde verleend moet worden, moet onderzocht worden of de 

geluidsbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde niet overschrijdt en daarmee kan 

worden voldaan aan het akoestisch binnenniveau overeenkomstig de eis in het Bouwbesluit 2012. Deze 

grenswaarde bedraagt voor woningen doorgaans 33 dB. Als de grenswaarde wordt overschreden, moeten 

maatregelen worden getroffen voor de geluidwering van de gevels. Dit onderzoek wordt gestart nadat het 

besluit voor vaststelling van de hogere waarden onherroepelijk is. De hogere waarden procedure loopt 

gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. 

 

 

4.3.4 Reconstructietoets 

 

Bij wijzigingen op of aan een weg moet binnen het afgebakende onderzoeksgebied onderzocht worden of 

er sprake is van ‘reconstructie’ van die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van 

‘reconstructie’ als aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt:  

- er moet sprake zijn van een fysieke wijziging op of aan de weg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

wijziging van het profiel, de wegbreedte, de hoogteligging, het wegdek, het aantal rijstroken, de aanleg 

van kruispunten, de aanleg van aansluitingen, op- en afritten, wijzigingen van de maximumsnelheid, en 

dergelijke;  

- ten gevolge van deze wijziging en de verwachte groei van het verkeer in de eerste tien jaar na de 

wijziging moet er sprake zijn van een toename van de geluidsbelasting met (afgerond) 2 dB of meer ten 

opzichte van de grenswaarde. Om dit te kunnen bepalen moet dus eerst voor elke geluidsgevoelige 

bestemming de geldende ‘grenswaarde’ worden bepaald. Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde 

in de toekomstige situatie, doorgaans het 10e jaar na openstelling van de gewijzigde weg, met 

tenminste 1,5 dB overschreden wordt.  

 

Voor de Hollandbaan, de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan is sprake van een fysieke wijziging van de 

weg. Voor deze wegen is getoetst of er sprake is van reconstructie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. 
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Hollandbaan 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen geluidsgevoelige bestemming de geluidsbelasting als gevolg 

van de Hollandbaan met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de 

Wet geluidhinder.  

 

Leidsestraatweg 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op 9 woningen de geluidsbelasting als gevolg van de Leidsestraatweg 

met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het 

gaat hier om de adressen Leidsestraatweg 229-5, 229-9, 229-10, 229-11 en 229-12 en Rembrandtlaan 142, 

144, 146 en 148. De maximale toename bedraag afgerond 2 dB ter plaatse van de Rembrandtlaan 148.  

 

De maximale geluidsbelasting bedraagt 61 dB (inclusief aftrek art 110g Wgh) ter plaatse van de 

Leidsestraatweg 229-10 en 229-12. De geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal te ontheffen 

waarde van 63 dB. Voor de 9 woningen worden hogere waarden aangevraagd. Tabel 4.6 toont de aan te 

vragen hogere waarden voor de reconstructie van de Leidsestraatweg.  

 

 

Tabel 4.6 Aan te vragen hogere waarden voor verschillende bouwlagen / gevelzijdes van de woningen als gevolg van de 

reconstructie van de Leidsestraatweg 
 

Adres Geluidsbelasting (Lden [dB]) incl. aftrek art. 110g Whg 

Leidsestraatweg 229-5 54 

Leidsestraatweg 229-9 60 

Leidsestraatweg 229-10 55 

Leidsestraatweg 229-10 60 

Leidsestraatweg 229-11 61 

Leidsestraatweg 229-12 55 

Leidsestraatweg 229-12 61 

Rembrandtlaan 142 52 

Rembrandtlaan 144 54 

Rembrandtlaan 146 55 

Rembrandtlaan 148 56 

 

 

Rembrandtlaan 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op 2 woningen de geluidsbelasting als gevolg van de Rembrandtlaan 

met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De 

maximale toename bedraagt afgerond 2 dB ter plaatse van de Leidsestraatweg 229-5 en 229-7.  

 

De maximale geluidsbelasting bedraagt 50 dB (inclusief aftrek art 110g Wgh) ter plaatse van de beide 

woningen aan de Leidsestraatweg. De geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal te ontheffen 

waarde van 63 dB. Voor de 2 woningen worden hogere waarden aangevraagd. Tabel 4.7 toont de aan te 

vragen hogere waarden voor de reconstructie van de Rembrandtlaan.  

 
 

Tabel 4.7 Aan te vragen hogere waarden voor verschillende bouwlagen / gevelzijdes van de woningen als gevolg van de 

reconstructie van de Rembrandtlaan 
 

Adres Geluidsbelasting (Lden [dB]) incl. aftrek art. 110g Wgh 

Leidsestraatweg 229-5 50 

Leidsestraatweg 229-7 50 
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Afweging maatregelen 

Voor alle genoemde woningen is onderzocht of het mogelijk is om traditionele maatregelen te treffen aan 

de bron (stil wegdek) en in de overdracht (schermen). Het treffen van overdrachtsmaatregelen binnen 

stedelijk gebied is veelal niet wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen. Een eventueel benodigd 

geluidscherm heeft een dusdanige hoogte dat het zicht op het verkeer beperkt wordt. Een andere optie is 

het treffen van bronmaatregelen, zoals het aanleggen van stil wegdek. De locaties van de woningen 

waarvoor een hogere waarde mogelijk aan de orde is, liggen nabij rotondes / kruisingen. Het karakter van 

deze locaties, waarbij veel zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit 

geen reële oplossing is. Op rotondes en kruisingen kan het stil asfalt namelijk niet goed worden aangelegd 

en het wringend verkeer zorgt ervoor dat de levensduur aanzienlijk wordt verkort. 

 

Voor de woningen waarvoor een hogere waarde verleend moet worden, moet onderzocht worden of de 

geluidsbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde niet overschrijdt en daarmee kan 

worden voldaan aan het akoestisch binnenniveau overeenkomstig de eis in het Bouwbesluit 2012. Deze 

grenswaarde bedraagt voor woningen doorgaans 33 dB. Als de grenswaarde wordt overschreden, moeten 

maatregelen worden getroffen voor de geluidwering van de gevels. Dit onderzoek wordt gestart nadat het 

besluit voor vaststelling van de hogere waarden onherroepelijk is. De hogere waarden procedure loopt 

gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. 

 

 

4.3.5 Uitstralingseffect Hollandbaan en Rembrandtlaan 

 

Voor het uitstralingseffect van een wegwijziging, dus het effect op wegen waar geen wijziging plaatsvindt, 

wordt een oordeel gegeven van de verkeersintensiteiten die direct aan de wegwijziging worden toebedeeld. 

Dat wil zeggen het verschil tussen de verkeersintensiteit in peiljaar 2036 zonder en met de nieuwe weg.  

 

Op de Hollandbaan (tussen de Molenvlietlaan en de Waardsebaan) rijden tijdens weekdagen in 2023 ruim 

9.700 motorvoertuigen en in de situatie in 2036 zijn dat zonder brug circa 10.000 motorvoertuigen. Voor de 

situatie in 2036 met de brug zal de intensiteit in een weekdag toenemen tot ruim 12.500. Puur als gevolg 

van de aanleg van de Rembrandtbrug nemen de intensiteiten op de Hollandbaan ten oosten van de huidige 

rotonde toe met 25 %. Het geluid langs de Hollandbaan in zuidelijke richting vanaf de Molenvlietlaan, neemt 

hierdoor toe met ongeveer 1 dB. Dit is een beperkte toename en leidt niet tot de verplichting tot een nadere 

toetsing en het nemen van maatregelen. 

 

In de huidige situatie rijden er tijdens weekdagen ruim 8.300 motorvoertuigen op de Rembrandtlaan in 2036 

zonder brug zijn dit er 10.000. Voor de situatie met de brug zal de verkeersintensiteit afnemen tot circa 8.000 

motorvoertuigen. Het uitstralingseffect is daarmee licht positief (afname).  

 

 

4.3.6 Conclusie 

 

Uit de resultaten blijkt dat voor de nieuwe weg voor 20 woningen een hogere waarde moet worden 

aangevraagd. De fysieke wijziging van de Leidsestraatweg leidt tot de aanvraag van een hogere waarde voor 

9 woningen. Voor de Rembrandtlaan zijn dat 2 woningen. Voor de Hollandbaan is geen sprake van 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet 

doelmatig. Met verlening van de hogere waarden vormt het onderdeel geluid geen belemmering voor de 

ontwikkeling.  

 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. In 
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de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht moet 

voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan en 

grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritieke stoffen zijn stikstofdioxide 

en fijnstof. Voor andere in de Wm genoemde stoffen, wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, 

overal voldaan aan de vereisten. 

 

Op grond van artikel 5.16 Wm stelt de gemeenteraad alleen een bestemmingsplan vast wanneer aannemelijk 

is gemaakt dat: 

- het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden, of; 

- de luchtkwaliteit als gevolg van het vergunde plan per saldo verbetert of ten minste gelijkt blijft, of bij 

een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel of effect, per saldo 

verbetert, of; 

- het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor in 

de wet grenswaarden zijn opgenomen, of; 

- de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer geeft aan wanneer een (luchtvervuilend) project toelaatbaar is. Het 

bevoegde bestuursorgaan moet dan aannemelijk maken, dat het project aan één of een combinatie van de 

volgende voorwaarden voldoet: 

- een project is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) of een regionaal programma van maatregelen; 

- een project draagt alleen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

- een project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

 

De Wet milieubeheer (Wm) geeft grenswaarden voor de concentraties van onder andere stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient getoetst te worden of de ontwikkeling 

ervoor zorgt dat grenswaarden worden overschreden. Deze grenswaarden liggen voor zowel NO2 als PM10 

op een jaargemiddelde van 40 microgram/m3. 

 

Om te kunnen beoordelen of de grenswaarden gesteld in de Wm worden overschreden, moeten de 

achtergrondconcentraties (de concentraties zonder de ontwikkeling) en de verwachte bijdrage van het 

project (hoeveel komt er qua concentraties bij) worden onderzocht.  

 

 

Tabel 4.8 Wettelijk kader 
 

Wet Vastgestelde 

datum 

Uitleg en relevantie 

Wet milieubeheer 

(Wm) 

15 november 

2007 

titel 5.2 van de Wm beschrijft de wettelijke plicht om aannemelijk te maken dat 

met een project of besluit wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. Ook de 

belangrijkste uitvoeringsregels en grenswaarden zijn onderdeel van de Wm. 

Verder biedt de Wm de grondslag voor het NSL 

Regeling 

beoordeling 

luchtkwaliteit (Rbl) 

2007 

19 december 

2008 (wijziging) 

de Rbl beschrijft op welke wijze de luchtkwaliteit moet worden berekend en 

beoordeeld. Onderdeel hiervan is het blootstellingscriterium (artikel 22), dat 

ingaat op de beoordeling van luchtkwaliteit op plaatsen waar mensen ‘significant’ 

worden blootgesteld 
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4.4.2 Resultaten 

 

Er is een luchtkwaliteitsonderzoek1 uitgevoerd. Deze is bijgevoegd als bijlage V bij de toelichting van dit 

bestemmingsplan. 

 

Effectbeoordeling 

Onderstaande tabel 4.4 geeft een samenvatting van de beoordelingen van de effecten van de plansituatie 

ten opzichte van de referentiesituatie in 2027. De depositiebijdrage van het project wordt berekend voor het 

eerste volledige kalenderjaar na openstelling. Het jaar van openstelling van het Rembrandttracé is 

vastgesteld op 2026, wat inhoudt dat de projectbijdrage moet worden berekend voor de zichtjaren 2027 en 

2036 (zie tabel 4.10). 

 

 

Tabel 4.9 Samenvatting beoordeling luchtkwaliteitseffect  
 

Stof Score 

NO2 0 

PM10 0 

PM2,5 0 

 

 

Juridische haalbaarheid  

Voor het toetsen van de juridische haalbaarheid wordt getoetst aan de grenswaarden. In tabel 4.10 worden 

de maximale concentraties per situatie met de jaargemiddelde grenswaarde weergegeven. Voor PM10 is de 

grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie maatgevend. Deze grenswaarde is equivalent aan een 

jaargemiddelde concentratie PM10 van 31,6 μg/m3. 

 

 

Tabel 4.10 Maximale concentraties berekend voor de gebruiksfase per situatie afgezet tegen de jaargemiddelde grenswaarde 
 

Situatie NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

jaargemiddelde grenswaarde 40  40 25 

plan 2027 28,6 19,1 10,4 

referentiejaar 2027 28,6 19,1 10,4 

plan 2036 24,3 18,4 9,8 

referentiejaar 2036 24,2 18,4 9,8 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het planvoornemen niet zal leiden tot een benadering of overschrijding van 

de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.  

 

 

4.4.3 Conclusie 

 

Voor alle situaties zijn de maximale waarden voor NO2, PM10 en PM2,5 lager dan de wettelijke 

grenswaarden. Hiermee voldoet het project aan de wettelijke normen en is het project juridisch haalbaar. Het 

aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

 

 

1  Witteveen+Bos. (30 november 2021). Rembrandtbrug. Stikstofdepositie- en luchtkwaliteitonderzoeken. Gemeente Woerden, 

referentienummer: 123497/21-018.065. 
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4.5 Externe veiligheid 

 

Het transport, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee door de 

mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De discipline externe veiligheid houdt 

zich bezig met het beheersen van de hieraan verbonden risico’s voor mensen die zich in de nabijheid van 

gevaarlijke stoffen bevinden. Daarnaast horen bij externe veiligheid de risico’s volgend uit het in werking 

hebben van windturbines en luchthavens. 

 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gericht op de bescherming van individuen die zich bevinden in 

beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten1. Deze twee soorten (kwetsbare) objecten worden ook wel de 

risico-ontvangers genoemd. In het kader van het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen zoals een 

bestemmingsplan moet worden getoetst of het realiseren van het plan een onacceptabel externe 

veiligheidsrisico oplevert. Bij de toetsing moet gekeken worden naar twee soorten risico’s, plaatsgebonden 

risico en groepsrisico.  

 

In deze paragraaf wordt eerst het toetsingskader beschreven met de daarbij behorende definities van het 

plaatsgebonden en groepsrisico. Daarna komen de risicobronnen die zich in het gebied bevinden aan de 

orde en is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.  

 

 

4.5.1 Toetsingskader 

 

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en gaat om het gebruik, de opslag, de productie en 

het transport van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen: 

- stationaire bronnen, zoals een fabriek of een LPG-vulpunt; 

- mobiele bronnen, zoals transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door leidingen.  

 

Voor inrichtingen (bedrijven) zijn het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi) en de ‘Regeling externe 

veiligheid inrichtingen’ (Revi) van belang. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt externe 

veiligheid omschreven als 'de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval binnen de inrichting waar een gevaarlijke stof bij betrokken is'. 

 

De richtlijnen voor buisleidingen zijn weergegeven in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), als 

ook de bijbehorende regeling (Revb). 

 

Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast is er een aantal besluiten en 

regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is, waaronder het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe veiligheid wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een plaatsgebonden risico en een groepsrisico.  

 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken en 

onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die kans 10-5 (één op 

100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. Binnen deze contour 

mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder andere scholen, gebouwen waar zich veel mensen 

bevinden en gebouwen waar zich minder zelfredzame personen kunnen bevinden) aanwezig zijn of 

geprojecteerd worden. 

 

Het groepsrisico is de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt ten gevolge van 

een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar 

groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico geldt in ieder geval dat het niet wenselijk is om hier 

 

1 In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de definitie opgenomen van kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten. 
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kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het streven moet zijn om het aantal personen binnen het invloed 

gebied onder de oriëntatiewaarde en waar mogelijk zo laag mogelijk te houden. 

 

 

4.5.2 Resultaten 

 

Op de uitsnede uit de risicokaart1 op afbeelding 4.4 zijn diverse risicobronnen in de buurt van het 

planvoornemen te onderscheiden: 

- in de omgeving van het plangebied zijn twee LPG-punten aanwezig. Dit zijn inrichtingen met 

risicocontour PR 10-6. De risicocontour geeft aan hoe groot de overlijdenskans in de omgeving is door 

een ongeval met een risicobron. Binnen deze risicocontour mogen in principe geen nieuwe kwetsbare 

objecten worden mogelijk gemaakt; 

- in de gemeente Woerden zijn er twee aangewezen hoofdroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Voor het plangebied is de route Europalaan-Wulverhorstlaan-Hollandbaan relevant. Er zijn geen 

transportgegevens van het vervoer van gevaarlijke stoffen bekend over deze route.  

 

 

Afbeelding 4.4 Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (rode contour) 
 

 
 

 

Een nieuwe brug over de Oude Rijn en een nieuwe verbinding tussen deze brug en de Hollandbaan hebben 

geen effect op de routes tussen de A12 en bedrijven op en rond het bedrijventerrein Barwoutswaarder die 

gebruik maken van gevaarlijke stoffen2. De ontwikkeling van het Rembrandttracé maakt geen nieuwe 

(beperkt) kwetsbare objecten mogelijk.  

 

 

 

1  Bron: www.risicokaart.nl 

2  Gemeente Woerden. (augustus 2020). Project Brug Woerden-West, Effectrapportage.  
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4.5.3 Conclusie 

 

De ontwikkeling van het Rembrandttracé maakt geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Het 

Rembrandttracé is daarnaast zelf geen risicobron of risicovolle transportroute en herinrichting leidt niet tot 

een toename in het plaatsgebonden risico of het groepsrisico. Hiermee treedt er geen wijziging op wat 

betreft externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid is geen belemmering voor het plan. 

 

 

4.6 Natuur 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het ontwerp vanuit het 

oogpunt van natuur. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan natuur opgesteld.1 De 

quickscan natuur is toegevoegd als bijlage VI bij deze toelichting van het bestemmingsplan. Vervolgens is 

een nader soortenonderzoek uitgevoerd voor een aantal specifieke locaties2. Dit nader onderzoek is 

opgenomen als bijlage VII bij de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

 

4.6.1 Toetsingskader 

 

De Wet natuurbescherming regelt op hoofdlijnen drie zaken: 

1 bescherming van planten- en diersoorten; 

2 bescherming van de in het kader van Europees natuurbeleid aangewezen Natura 2000-gebieden; 

3 bescherming van bos en houtopstanden. 

 

Soortenbescherming 

Ten aanzien van soortenbescherming maakt de Wet natuurbescherming onderscheid in drie 

categorieën: 

- vogels: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zoals bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn; 

- Habitatrichtlijnsoorten: dit zijn soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het 

Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn; 

- andere soorten: dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het 

gaat hier om een aantal zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 

vaatplanten. 

 

Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving zoals foerageergebieden of 

vliegroutes) van beschermde soorten uit de eerste en tweede categorie mogen niet (opzettelijk) 

verstoord of vernietigd worden. Daarnaast mag geen enkele beschermde soort (opzettelijk) worden 

gedood of verwond. Bij vogels zijn daarnaast de nesten van belang. Er zijn vijf categorieën broedvogels 

waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn (categorie 1-4) of waarvan de nesten beschermd zijn als er 

onvoldoende alternatieven zijn (categorie 5). 

 

De categorie ‘andere soorten’ gaat om soorten die niet onder de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn vallen. 

Deze soorten worden beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze 

dieren beschermd moeten worden. De overige soorten uit deze bijlage worden om ecologische redenen 

beschermd. Hiermee wordt door Nederland uitvoering gegeven aan het Biodiversiteitsverdrag om de 

staat van instandhouding van dier- en plantsoorten te garanderen. Omdat onder de categorie ‘andere 

soorten’ ook veel algemene soorten vallen, kan de provincie een lijst opstellen waarin een aantal soorten 

wordt vrijgesteld. Deze lijst vormt een bijlage bij de Verordening van de provincie Utrecht. Voor deze 

 

1  Witteveen+Bos. (14 december 2021). Rembrandtbrug. Quickscan natuur. Gemeente Woerden, referentienummer: 123497/21-

019.031. 

2  Witteveen+Bos. (14 december 2021). Rembrandtbrug. Nader soortenonderzoek huismus, gierzwaluw en vleermuizen. 

Gemeente Woerden, referentienummer: 123497-21-018.806. 



55 | 90 Witteveen+Bos | 123497/21-019.033 | Ontwerp 

soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd van de verbodsbepalingen in artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

natuurlijke habitats en habitats van soorten genoemd in bijlage II (Habitatrichtlijn). Ten aanzien van 

gebiedsbescherming geldt dat de Wet natuurbescherming de bescherming van Natura 2000-gebieden 

regelt.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zorgt voor een 

aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden die met elkaar verbonden 

worden door ecologische verbindingszones.  

 

 

4.6.2 Resultaten 

 

Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & de Haeck’, gelegen op een 

afstand van 5,6 km ten westen van het plangebied (afbeelding 4.5). Dit gebied heeft de status van 

Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. Op iets grotere afstand (6,9 km) ten zuiden van het plangebied, ligt 

het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Dit gebied heeft de status Vogelrichtlijn- 

en Habitatrichtlijngebied. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op een afstand groter dan 10 km en 

worden gezien hun grote afstand tot het plangebied niet verder beschouwd. 
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Afbeelding 4.5 Ligging van het plangebied nabij Natura 2000-gebieden 
 

 
 

 

Fysieke effecten 

Het plangebied ligt op ruime afstand (5,6 km en 6,9 km) van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De meest verstorende 

werkzaamheden zijn daarbij de sloopwerkzaamheden en het eventueel heien voor het ingraven van 

funderingen, wat geluid en trillingen veroorzaakt en waarvan de effecten ver kunnen reiken (tot 1.500 m van 

de trillingsbron). De gebieden Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder 

Stein liggen op een afstand groter dan 1.500 m en vallen buiten de verstoringscontour van de 

werkzaamheden. Als gevolg van de ruime afstand is geen sprake van een verstoring van aangewezen 

natuurwaarden binnen deze beschermde natuurgebieden bij de werkzaamheden.  

 

Overige Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand (> 10 km) van het plangebied. Tussen het 

plangebied en deze Natura 2000-gebieden ligt tevens een grootstedelijk en agrarisch gebied dat wordt 

doorsneden door verschillende (snel)wegen en spoorwegen. Als gevolg van de afstand (>10 km) en deze 

tussenliggende barrières kan worden uitgesloten dat fysieke effecten als gevolg van het voornemen zoals 

oppervlakteverlies en verstoring door geluid, licht, trilling of optische verstoring optreden tot binnen de 

betreffende Natura 2000-gebieden. 

 

Stikstofdepositie 

De werkzaamheden resulteren in emissies van met name stikstofoxiden (NO2). Deze komen vrij uit de 

verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Deze emissies kunnen resulteren in 

stikstofdeposities in de nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebieden (stikstofdeposities kunnen ver 

reiken; > 3 km en soms zelfs > 10 km). Door de aard en omvang van de werkzaamheden, in combinatie met 

de afstand (5,6 km en 6,9 km) tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Nieuwkoopse 

Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein) zijn effecten van stikstofdepositie op 

voorhand niet uit te sluiten. De omvang en reikwijdte van de stikstofdepositie door de werkzaamheden voor 

de realisatie van het Rembrandttracé en de gebruiksfase van het project zijn daarom met een AERIUS-

berekening inzichtelijk gemaakt (per kalanderjaar voor de aanlegfase). De AERIUS-berekening is opgenomen 

in bijlage V. 
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Partiële vrijstelling activiteiten bouwsector 

Op 1 juli 2021 is zowel de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) als het bijbehorende Besluit 

stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in een partiële 

vrijstelling voor de gevolgen van stikstofdepositie door ‘activiteiten van de bouwsector’, die daarmee worden 

uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. In het Besluit 

stikstofreductie en natuurverbetering is uitgewerkt dat het hierbij gaat om het verrichten van een bouw- of 

een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft 

of het aanleggen, wijzigen of opruimen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen. Voor de (gevolgen van) stikstofdepositie door deze activiteiten geldt geen 

vergunningsplicht: andere effecten dan stikstof in de aanlegfase en stikstofeffecten in de gebruiksfase blijven 

wel vergunningsplichtig. Hoewel aanlegfases op basis van de voorgenoemde wetsartikelen vrijgesteld is van 

vergunningplicht, zijn voor het Rembrandttracé de stikstofemissies en -deposities gekwantificeerd en 

geografisch in beeld gebracht.   

  

Effecten van wegverkeer op meer dan 5 km afstand van het plangebied 

Op 20 januari 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (RvS) een tussenuitspraak 

(ECLI:NL:RVS:2021:105) gedaan over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Naar het oordeel 

van de RvS heeft de minister niet voldoende gemotiveerd dat uit de berekeningen volledig, precies en 

definitief kan worden geconcludeerd dat het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende 

Natura 2000-gebieden. Dit omdat met de huidige rekenmethodiek SRM2 de stikstofdepositie van 

wegverkeer op meer dan 5 km afstand buiten beschouwing wordt gelaten. 

  

Omdat ook voor het Rembrandttracé sprake is van inzet van wegverkeer (vooral voor de gebruiksfase) is 

aanvullend onderzocht in hoeverre het waarschijnlijk is dat het wegverkeer van het plangebied met de 

huidige rekenmethodiek op meer dan 5 km afstand nog leidt tot stikstofdepositie. 

 

Resultaten 

Uit de stikstofdepositieberekeningen op basis van het huidig geldend rekenmodel blijkt dat in zowel de 

aanlegfase als gebruiksfase voor geen enkel Natura 2000-gebied een stikstofdepositie optreedt van meer 

dan 0,005 mol/ha/jaar. Uit de berekeningen blijkt dat voor het jaar na opening (2027) voor alle rekenpunten 

een stikstofdepositiebijdrage van minder dan 0,005 mol/ha/jaar wordt berekend. Het is aannemelijk dat de 

depositiebijdragen van het project op afstanden verder dan 5 km van de emissiebron nog lager zijn. 

 

Overige (indirecte) effecten 

Overige indirecte negatieve effecten zoals vernatting, verdroging en verontreiniging op Natura 2000-

gebieden worden bij voorbaat uitgesloten vanwege voldoende grote afstand tot de betreffende gebieden.  

 

NNN-gebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN, waardoor ruimtebeslag op voorhand is uitgesloten. Wel 

bevinden zich zones met deze status in de nabijheid van het plangebied. In de provincie Utrecht is externe 

werking ten aanzien van het NNN een toetscriterium. Echter, gelet op de reeds aanwezige verstoring door 

de verstedelijking van het gebied in combinatie met de tijdelijk aard van de geplande werkzaamheden, is 

geen sprake van aantasting of verlies van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Een nadere 

procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is daarom niet noodzakelijk waardoor belemmeringen 

vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. 

 

Soortenbescherming 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen is 

een quickscan met bureaustudie en een verkennend veldbezoek (bijlage VI) uitgevoerd. De bureaustudie 

bestond uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna. Aanvullend hierop zijn, als daar 

aanleiding voor was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare 

verspreidingsgegevens geraadpleegd. Ter verificatie van- en als aanvulling op de bureaustudie is een 

veldbezoek uitgevoerd op 30 maart 2021 door een ecoloog van Witteveen+Bos. Daarnaast is een 

habitatscan uitgevoerd.  
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Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten van de 

bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het plangebied en of 

daar nader onderzoek naar nodig is. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de 

verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of er 

sprake is van een overtreding van de Wnb.   

 

Vastgesteld is dat de aanwezigheid van gebouwbewonende soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen 

niet uitgesloten kan worden. Om voldoende inzicht te hebben in de effecten van de voorgenomen 

ontwikkelingen is nader onderzoek naar deze soorten uitgevoerd. Hierbij is ingegaan op de locaties van de 

te slopen woningen aan de Barwoutswaarder 34 t/m 50 (even getallen) aan de zuidzijde van de Oude Rijn en 

de Leidsestraatweg 227 aan de noordzijde van de Oude Rijn. Ook is in het onderzoek ingegaan op de locatie 

van de woning aan de Leidsestraatweg 229A. Deze woning blijft behouden. 

 

In tabel 4.11 zijn de bevindingen en conclusies op basis van de quickscan en het nader soortenonderzoek 

ten aanzien van de beschermde soorten samengevat. Een ontheffing van de Wnb is niet nodig indien de 

noodzakelijke mitigerende maatregelen worden getroffen.
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Tabel 4.11 Samenvattende tabel soortenbescherming 
 

Soortgroep Kans op overtreding Wnb? Vervolgstappen nodig? Ontheffing aanvragen? 

Mitigerende maatregelen Vervolgonderzoek (indien mitigatie 

niet mogelijk of niet voldoende) 

flora nee geen, wel zorgplicht nee nee 

grondgebonden 

zoogdieren 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vleermuizen ja, indien aanwezige vleermuizen worden verstoord tijdens 

de uitvoeringsfase van de werkzaamheden  

ja, door: 

- werkzaamheden uit te voeren in de 

winterperiode van november tot en met 

februari óf overdag in de periode maart 

tot en met oktober; 

- gebruik te maken van 

vleermuisvriendelijke verlichting.  

reeds uitgevoerd 

 

nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht worden 

genomen 

algemeen 

voorkomende vogels 

ja, indien broedparen worden verstoord ja, door: 

- buiten het broedseizoen te werken, óf; 

- werkzaamheden voor het broedseizoen 

in te zetten en continu door te werken, 

óf; 

- het plangebied ongeschikt te maken voor 

broedvogels. 

nee nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht worden 

genomen 

vogels met jaarrond 

beschermde nesten 

nee geen, wel zorgplicht reeds uitgevoerd (voor huismus en 

gierzwaluw) 

nee 

amfibieën nee, vrijstelling algemeen voorkomende soorten binnen 

provincie Utrecht 

geen, wel zorgplicht nee nee  

 ja, indien rugstreeppad opduikt in het plangebied tijdens de 

uitvoeringsfase. Individuen kunnen worden verwond of 

gedood wanneer deze tijdens de werkzaamheden het 

plangebied betreden en bijvoorbeeld onder de machines 

terechtkomen 

ja, voorafgaand aan de uitvoeringsfase dient 

een ecologisch werkprotocol te worden 

opgesteld, waarin maatregelen worden 

beschreven om verwonding of doden van de 

rugstreeppad te voorkomen 

nee, mits mitigerende maatregelen 

vanuit het ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

nee, mits mitigerende 

maatregelen vanuit het 

ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

ja, indien gedurende 

werkzaamheden toch 

rugstreeppadden op het 
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werkterrein worden 

aangetroffen 

reptielen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vissen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vlinder, libellen & 

ongewervelden 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 
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4.6.3 Conclusie 

 

Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000 

Het plangebied is gelegen op 5,6 km en 6,9 km van de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & de 

Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De gebieden liggen op een afstand groter dan 1.500 m 

van het plangebied en vallen daarmee buiten de verstoringscontour van de werkzaamheden. Als gevolg van 

de ruime afstand, is geen sprake van een verstoring van aangewezen natuurwaarden binnen deze 

beschermde natuurgebieden bij de werkzaamheden. 

 

Stikstofdepositie: Verder blijkt uit stikstofdepositieberekeningen dat de berekende toename van 

stikstofdepositie voor zowel de aanlegfase als gebruiksfase lager is dan 0,005 mol/ha/jaar.  

 

Partiële vrijstelling activiteiten bouwsector: Hoewel de aanlegfase van het Rembrandttracé op basis van de 

Partiële vrijstelling activiteiten bouwsector vrijgesteld is van de vergunningplicht, zijn voor het 

Rembrandttracé de stikstofemissies en -deposities gekwantificeerd en geografisch in beeld gebracht. Hieruit 

blijkt dat de stikstofemissies en -deposities in de aanlegfase geen belemmering vormen voor het realiseren 

van het Rembrandttracé.  

 

Effecten van wegverkeer op meer dan 5 km afstand van het plangebied: De maximale depositiebijdrage is 

lager dan 0,005 mol/ha/jaar. Het is daarom aannemelijk dat de depositiebijdragen van het project op 

afstanden verder dan 5 km van de emissiebron nog lager te zijn. 

 

NNN-gebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN van Utrecht, waardoor ruimtebeslag op voorhand is 

uitgesloten. Een nadere procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is daarom niet noodzakelijk 

waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. Het onderdeel NNN leidt 

niet tot belemmeringen voor de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied.  

 

Soortenbescherming 

Binnen het plangebied bestaat de mogelijkheid dat de Wnb wordt overtreden bij vleermuizen, algemeen 

voorkomende vogels en amfibieën. Ter voorkoming van overtredingen met betrekking tot vleermuizen 

worden werkzaamheden uitgevoerd in de winterperiode van november tot en met februari óf enkel overdag 

in de periode maart tot en met oktober en er wordt gebruikgemaakt van vleermuisvriendelijke verlichting. 

Ter bescherming van algemeen voorkomende vogels wordt ervoor gezorgd dat het plangebied ongeschikt 

wordt gemaakt voor broedvogels, danwel dat er buiten het broedseizoen wordt gewerkt óf al vóór de start 

van het broedseizoen wordt begonnen met de werkzaamheden. Tot slot, wordt gewerkt met een ecologisch 

werkprotocol dat wordt opgesteld in de uitvoeringfase. In dit werkprotocol is aandacht voor de 

rugstreeppad. Gezien de maatregelen die worden getroffen, is er geen ontheffing van de Wnb benodigd. 

 

Het aspect natuur leidt niet tot belemmeringen voor de uitvoering van de voorgenomen ontwikkelingen in 

het plangebied. 

 

 

4.7 Water 

 

De voorgenomen ontwikkeling kan effecten hebben op de waterhuishoudkundige situatie, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. In Nederland is daarom de watertoets een verplicht onderdeel van elke 

ruimtelijke ontwikkeling. De watertoets is een procesinstrument waarbij de waterbeheerders in een 

vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorgenomen ontwikkeling, zodat verschillende aspecten van 

‘water’ een goede plaats krijgen in de planvorming. In de waterparagraaf worden de effecten van het 

ontwerp op deze verschillende aspecten omschreven, zoals waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, 

beheer en onderhoud en het effect op grondwaterpeilen. 
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4.7.1 Toetsingskader 

 

De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht geworden voor bestemmingsplannen. 

Omdat het beleid van het waterschap niet rechtstreeks doorwerkt in het bestemmingsplan is in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) bepaald dat vooroverleg met de waterbeheerder(s) wordt gevoerd. Ook staat in 

het Bro dat de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving moet bevatten van de wijze waarop in 

het bestemmingsplan rekening is gehouden met de waterhuishouding (art. 3.1.6 b Bro). 

 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Hieronder staat 

een overzicht van de voor het plangebied relevante wet- en regelgevingen en nota's.  

 

Europees beleid 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die alle lidstaten verplicht te zorgen voor schoon 

grond- en oppervlaktewater. De KRW geeft bijvoorbeeld aan welke planten en vissen in het water behoren 

voor te komen, wat het zuurstofgehalte daarbij moet zijn en hoeveel voedingsstoffen een bepaald type 

water maximaal mag bevatten voor een gezond waterleven. De provincie legt de doelen voor het 

oppervlaktewater vast. 

 

Nationaal beleid 

 

Nationaal Waterplan (NWP2) 

Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Dit plan is vastgesteld op  

14 december 2015. Er wordt ingezet op het robuust en toekomstgericht inrichten van het Nederlandse 

watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast 

en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn 

en welvaart. Er wordt gestreefd naar een integrale benadering waarin wateropgaven zoveel mogelijk in 

samenhang met andere thema’s worden ontwikkeld. Het kader van de 

watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Waterwet  

Op 29 januari 2009 is de Waterwet vastgesteld. Deze wet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de 

Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 

en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 

afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, 

die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd.  

 

Bestuursakkoord Water 

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van 

Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het 

Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te 

vergroten. Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, slim en kosteneffectief samenwerken 

staat centraal in deze afspraken, die lopen tot 2021. Op 31 oktober 2018 hebben de waterpartners 

aanvullende afspraken gemaakt op het Bestuursakkoord Water. Dit omdat nieuwe opgaven vragen om 

nieuwe afspraken. Het addendum bevat nieuwe en hernieuwde afspraken over de volgende onderwerpen: 

- de kansen van de informatiesamenleving; 

- de risico’s van digitale dreigingen; 

- het succes van regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven; 

- implementatie van de Omgevingswet in de waterketen. 
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Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen voor: 

- veiligheid tegen overstromingen; 

- een goede kwaliteit water; 

- voldoende zoet water. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Op nationaal niveau is daarnaast het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (Blbi) van belang. Het Blbi bevat regels 

voor het lozen van water buiten inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer (Wm). Hierbij geldt dat 

de regels voor: 

- indirecte lozingen en lozingen op rioolstelsels gebaseerd zijn op de Wm; 

- directe lozingen op of in de bodem gebaseerd zijn op de Wet bodembescherming; 

- directe lozingen op het oppervlaktewater gebaseerd zijn op de Waterwet. 

 

Voor de eerste twee categorieën is de gemeente het bevoegd gezag. Voor de laatste categorie is de 

waterbeheerder het bevoegd gezag.  

 

De afstroming van hemelwater van wegen betreft eveneens een lozing. Hierbij is met name de 

voorkeursvolgorde van lozen is van belang: 

1 infiltratie in de bodem; 

2 lozing in oppervlaktewaterlichamen die geen bijzondere bescherming behoeven; 

3 lozing op regenwaterriolering; 

4 lozing in oppervlaktewater die een bijzondere bescherming behoeven. 

 

Provinciaal beleid 

 

Provinciaal Waterplan (Utrecht) 

Het Provinciaal Waterplan is vastgesteld op 7 december 2015 onder de naam Bodem-, Water- en Milieuplan 

2016-2021. Het Bodem-, Water- en Milieuplan is opgesteld op grond van de verplichting in de Waterwet en 

de Wet Milieubeheer om respectievelijk een regionaal waterplan en een provinciaal milieubeleidsplan op te 

stellen.  

 

Het provinciaal waterbeleid is van belang voor het watertoetsproces. Dit beleid is vastgesteld in het Bodem-, 

Water- en Milieuplan. Hierbij zijn drie prioriteiten te onderscheiden: 

- waterveiligheid en wateroverlast; 

- schoon en voldoende oppervlaktewater; 

- een ondergrond met schoon en voldoende grondwater. 

 

De provincie werkt nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere waterpartners om deze 

prioriteiten te vervullen. Daarnaast is de provincie vaarwegbeheerder van de Oude Rijn. Dit brengt restricties 

mee voor het ontwerp van de te realiseren verbinding over de Oude Rijn. 

 

Op 1 april 2021 is de Interim Omgevingsverordening (IOV) Provincie Utrecht in werking getreden. De IOV 

loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022. De IOV bevat onder andere regels over 

de bodem, ondergrond en grondwater. 

 

Woerden is gelegen in een 100-jaarsbeschermingsgebied voor grondwater. Op grond van de IOV artikel 3.7 

zijn in deze gebieden geen activiteiten en bestemmingen toegestaan die een risico vormen voor de grond- 

en oppervlaktewaterwinning ten behoeve van menselijke consumptie. In het bestemmingsplan dient 

opgenomen te zijn hoe wordt voldaan aan deze eis. 

 

Bovendien geldt op grond van de IOV artikel 3.12 een zorgplicht voor het grondwater. Deze houdt het 

volgende in: degene die in een grondwaterbeschermingszone een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van het grondwater in 

verband met de winning daarvan voor menselijke consumptie, is verplicht om: 

- alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te 

voorkomen; 
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- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken, en; 

- als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat 

redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd. 

 

Artikel 3.25 van de IOV verbiedt binnen het grondwaterbeschermingsgebied te Woerden het uitvoeren van 

boringen of grond- of funderingswerken op een diepte van 3 m of meer beneden maaiveld. Hieronder vallen 

eveneens schuine boringen die worden uitgevoerd buiten de grenzen van het beschermingsgebied. Artikel 

3.28 van de IOV verleent een vrijstelling voor het uitvoeren van funderingswerken. Hierbij gelden de 

volgende voorwaarden: 

- er worden grondverdringende gladde geprefabriceerde palen gebruikt zonder verbrede voet, of; 

- er worden in de grond gevormde palen gebruikt waarbij een hulpbuis wordt toegepast. De hulpbuis is 

niet plaatselijk verbreed en wordt grondverdringend ingebracht, of; 

- er worden schroefpalen toegepast. 

 

Artikel 3.34 van de IOV schrijft voor dat activiteiten met betrekking tot boringen of het plaatsen van 

funderingswerken gemeld dienen te worden voor zover zij niet verboden zijn. De melding dient vier weken 

voor aanvang van de activiteit gedaan te zijn. 

 

Beleid Hoogheemraadschap 

 

Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)  

Vanaf 1 mei 2019 is de nieuwe Keur van kracht, hierin staan de regionale regels die op het gebied van water 

gelden. De nieuwe Keur van HDSR (vastgesteld op 5 februari 2019) stelt onder andere regels op voor het 

dempen van sloten en het compenseren van extra verhard oppervlak. Voor stedelijk gebied ligt de 

compensatieplicht bij meer dan 500 m2 extra verharding, in het buitengebied geldt 5000 m2 als ondergrens. 

 

Het waterbeleid van HDSR is opgenomen in de het waterbeheersplan ‘Waterkoers 2016-2021’. Hierin worden 

de volgende ambities nagestreefd: 

1 veiligheid tegen overstromingen: 

· de samenleving voelt zich veilig bij hoog water en droogte; 

2 voldoende water: 

· voldoende water: niet te nat, niet te droog; 

3 gezond water: 

· schoon en gezond water voor mens, plant en dier; 

4 gezuiverd afvalwater: 

· afvalwater zuiveren voor een schone en gezonde leefomgeving; 

5 genieten van water: 

· waterwerken beleven en waarderen. 

 

De belangrijkste regels uit de Keur met betrekking tot dit project zijn hieronder weergegeven: 

- oppervlaktewater mag niet zonder compensatie gedempt worden; 

- het profiel van de watergangen mag niet zonder meer versmald worden; 

- het uitbreiden van verhard oppervlak is mogelijk vergunningsplichtig. In veel gevallen dient een 

verhardingstoename gecompenseerd te worden met de aanleg van extra waterberging. De 

watercompensatie dient gerealiseerd te zijn voordat de verhardingstoename plaatsvindt. Dit dient te 

geschieden in hetzelfde peilgebied als waar de verhardingstoename plaatsvindt of in een aangrenzend 

peilgebied met een lager peil. Voor het uitbreiden van het verhard oppervlak gelden de volgende 

bepalingen:  

· bij een verhardingstoename < 500 m2
 is geen compensatie of vergunning vereist en geldt alleen een 

zorgplicht;  

· bij een verhardingstoename > 500 m2
 en < 10.000 m2

 dient binnen stedelijk gebied 

watercompensatie te worden aangelegd met een oppervlakte van ten minste 15% van de 

verhardingstoename. Als hieraan aantoonbaar wordt voldaan, wordt ontheffing voor de 

vergunningplicht verleend;  
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· bij een verhardingstoename > 10.000 m2
 is er sprake van maatwerk en geldt altijd een 

vergunningplicht;  

- bruggen mogen niet zomaar worden aangelegd. Deze mogen enkel worden aangelegd wanneer geen 

belemmering is voor de waterafvoer, onderhoudswerkzaamheden, de waterkwaliteit of de ecologische 

toestand van water en oevers. In alle andere gevallen is de aanleg vergunningsplichtig. Een vergunning 

moet worden aangevraagd wanneer niet voldaan kan worden aan de volgende regels: 

· er moet watercompensatie gerealiseerd worden wanneer er meer dan 25 m2 water wordt 

weggenomen als gevolg van het plaatsen van landhoofden in de watergang; 

· de doorvaarthoogte minimaal 80 cm is wanneer de watergang varend wordt onderhouden; 

· de doorvaartbreedte minimaal 2,5 m is wanneer de watergang varend wordt onderhouden; 

· de vrije hoogte minimaal 30 cm is ten behoeve van de ecologische toestand van het water en de 

oevers; 

- bruggen mogen enkel worden aangelegd wanneer deze geen belemmering vormen voor scheepvaart en 

de minimale doorvaarthoogte in stand blijft.  

 

Ten slotte kent de HDSR een Legger. De Legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke 

afmetingen en eisen zij moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Voor dit project is het volgende uit de 

Legger van belang: 

- voor waterkeringen en beschermingszones (van zowel keringen als watergangen) gelden strenge eisen 

ten aanzien van wijzigingen. Voor handelingen en werken die van invloed kunnen zijn op het 

functioneren van de waterkering moet een watervergunning aangevraagd. 

 

Gemeentelijk beleid 

 

Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022  

In oktober 2017 heeft de gemeente Woerden het gemeentelijk waterbeleidsplan gepubliceerd. Dit plan doet 

uitspraken over de kwaliteitsnormen en omgang met afval-, grond- en hemelwater. Bij het ontwerp en de 

aanleg van nieuwe riolering streeft de gemeente naar een zo klein mogelijke milieu-impact. Het gebruik van 

schadelijke/eindige (grond)stoffen en CO2-uitstoot wordt tot een minimum beperkt: indien haalbaar kiest de 

gemeente voor circulaire riolering. 

 

Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023 

In het groenblauwe omgevingsplan van de Gemeente Woerden staan de gestelde visies voor water en groen 

en wordt ingegaan op natuur en oppervlaktewater (singels, sloten, plassen en vijvers). Hierin zijn vier 

kernwaarden opgenomen om de waarde van de groenblauwe omgeving te vergroten: veiligheid, 

duurzaamheid, innovatie en ecologie.  

Een uitgebreidere toelichting op het Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023 is te vinden in paragraaf 3.4.4. 

 

 

4.7.2 Beleid van derden 

 

Waterrecreatie Nederland 

 

Waterrecreatie Nederland heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. In 

opdracht van provincies en het ministerie van I&M heeft Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en 

de Basisvisie Recreatietoervaart (BRTN) 2020-2025 opgesteld. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie 

bieden voor de periode 2020-2025 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming en 

investeringen inzake de recreatievaart. Deze aspecten beogen bij te dragen aan het behoud, beheer en 

verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Ze 

bieden tevens een kader voor samenwerking tussen provincies, Rijk, andere overheden en de 

waterrecreatiesector. De BRTN bevat ook kaartmateriaal waarop het type vaarweg is aangegeven. 

 

De afspraken richten zich op drie pijlers: 

- de ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet; 

- het vergroten van de veiligheid op het water; 

- duurzaamheid en innovatie. 
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Het Rijk en de provincies borgen de afspraken uit de Basisvisie Recreatietoevaart 2020-2025 in hun 

beheergebieden via eigen instrumenten. 

 

 

4.7.3 Resultaten 

 

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is in afstemming met de HDSR een watertoets1 uitgevoerd. Deze is 

bijgevoegd als bijlage VIII.  

 

Grondwater 

Bij de aanleg van de nieuwe weg en de brug over de Oude Rijn is tijdelijke bemaling nodig. Afhankelijk van 

de duur en omvang van deze tijdelijke bemaling geldt een vergunningsplicht. Indien dit niet het geval is, 

geldt uitsluitend de zorgplicht. Het is daarbij niet zonder meer toegestaan om het onttrokken grondwater te 

lozen op de gemeentelijke riolering op het oppervlaktewater. In veel gevallen geldt een voorkeursvolgorde 

en een vergunningsplicht. Hieraan wordt in de vervolgfase aandacht geschonken. Tijdens de uitvoering 

wordt duidelijk hoeveel tijdelijke bemaling noodzakelijk is om het werk te kunnen maken. Gezien de omvang 

van het werk en de karakteristieke van de omgeving vormt de benodigde vergunning geen belemmering 

voor de uitvoering. Wel kunnen door de HDSR aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de 

wijze, de duur en de hoeveelheid bemaling, deze voorwaarden gelden enkel voor deze vergunning. De 

vergunning wordt aangevraagd door de aannemer. 

 

In de gebruiksfase zijn de effecten op het grondwater gering. Er zijn geen grote ondergrondse constructies 

voorzien die voor opstuwing van het grondwater kunnen zorgen. Wel vindt er ten zuiden van de Oude Rijn 

meer infiltratie van hemelwater plaats door de verhardingsafname. Hierdoor vindt meer aanvulling van het 

grondwater plaats. Dit leidt ertoe dat de ontwateringsdiepte verder afneemt. In het ontwerp van de weg is 

hier rekening mee gehouden.  

 

Woerden ligt gelegen in een 100-jaarsbeschermingsgebied voor grondwater en valt daarmee binnen een 

grondwaterbschermingszone. Daardoor gelden strenge eisen aan het werken in de ondergrond. Voor het 

plaatsen van funderingswerken op een diepte van 3 m beneden maaiveld of dieper gelden de eerder 

genoemde voorwaarden uit de IOV.  

 

Doorstroomprofiel Oude Rijn 

Het uitgangspunt van de Keur is dat het huidige doorstroomprofiel ten minste gewaarborgd wordt. Indien 

het doorstroomprofiel verkleind wordt door de aanleg van landhoofden of brugpijlers, moet het verkleinde 

doorstroomprofiel gecompenseerd worden. Op dit moment is de Oude Rijn ongeveer 13 m breed op de 

plaats waar de brug voorzien is. In het brugontwerp wordt rekening gehouden met het doorstroomprofiel en 

eventuele compensatie. 

 

Waterkwaliteit 

 

Ten zuiden van de Oude Rijn 

De kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg is aangesloten op hemelwaterriolering. Bovendien is er 

langs de geplande verbindingsweg een wadi voorzien. Door de afname van het verhard oppervlak en de 

aanleg van een wadi treedt er minder afstroming naar de riolering op en infiltreert er meer hemelwater in de 

bodem. Eventuele verontreinigingen die van het wegdek worden meegevoerd ondervinden natuurlijke 

zuivering in de bermen langs de weg en de wadi. Hierdoor vinden geen negatieve effecten op de 

waterkwaliteit plaats ten zuiden van de Oude Rijn.  

 

Ten noorden van de Oude Rijn 

Ten noorden van de Oude Rijn neemt de netto verharding toe door de aanleg van een rotonde op de 

kruising tussen de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. De verhardingstoename bedraagt 1.518 m2. 

 

1  Witteveen+Bos. (14 december 2021). Rembrandtbrug. Waterparagraaf. Gemeente Woerden, referentienummer: 123497/21-

019.027. 
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Vanwege de extra verharding stroomt meer water af naar het (gemengde) rioolstelsel en infiltreert er minder 

water in de groenstroken langs de wegen. Tijdens hevige regenval neemt daardoor de kans op overstorten 

toe. Hierdoor ontstaat een minimaal negatief effect op de waterkwaliteit.  

 

Ter plaatse van de Oude Rijn 

Ook kunnen zich verontreinigen ophopen op het brugdek. Bij neerslag worden deze verontreinigingen dan 

meegevoerd richting de riolering, de berm of de Oude Rijn. Hemelwater dat in de berm infiltreert ondergaat 

natuurlijke zuivering en vormt geen belemmering voor de waterkwaliteit. Hemelwater dat van het brugdek 

afstroomt in de Oude Rijn ondergaat dit niet. In de vervolgfase wordt in het kader van de 

vergunningverlening met HDSR afgestemd of afstromend wegwater van de brug naar de Oude Rijn zuivering 

dient te ondergaan. HDSR kan hierover nog geen definitief uitsluitsel geven. Het huidige advies van HDSR is 

om een Verbeterd gescheiden stelsel (VGS) aan te leggen zodat de first flush niet in het oppervlaktewater 

terecht komt. Zo kan met een hevige bui het overige hemelwater afvloeien in de Oude Rijn. Op deze manier 

worden negatieve effecten op de waterkwaliteit beperkt. Verdere uitwerking van dit systeem vindt plaats in 

de aanlegfase door de aannemer. De wijze van uitvoering van de hemelwaterafvoer staat de uitvoering van 

dit plan niet in de weg.  

 

Effecten op waterveiligheid 

De keringen langs de Oude Rijn zijn een belangrijk aandachtspunt. De geplande brug kruist de 

waterstaatswerken langs de Oude Rijn en hun beschermingszones. Het betreft onverheelde regionale 

waterkeringen. Omdat de brug in zijn geheel over de waterkering heen komt te liggen, geldt een 

vergunningplicht (paragraaf 28.2.3 Keur HDSR). Afhankelijk van het ontwerp van de brug kan er een 

aanvullende vergunningsplicht gelden voor het plaatsen van een brug over een primaire watergang 

(paragraaf 5.2.1 Keur HDSR) en het dempen van een primaire watergang (paragraaf 5.2.1 Keur HDSR). 

Daarnaast geldt voor beide gevallen een zorgplicht. De burg wordt in samenspraak met de HDSR ontworpen 

dat deze past binnen de voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. In het bestemmingsplan is hier 

voldoende ruimte voor opgenomen. Hiermee vormen de genoemde vergunningen geen belemmering voor 

de uitvoering van het project.   

 

De brug heeft een doorvaarthoogte van minimaal 1,50 m. Dit is geen belemmering voor de scheepvaart 

vergeleken met de bruggen boven- en benedenstrooms. Omdat er een handeling wordt verricht in of boven 

het watersysteem geldt de zorgplicht en mogelijk een aanvullende vergunningsplicht (paragraaf 22.2 Keur 

HDSR). Aangezien de brug ontworpen wordt samen met het HDSR vormt de genoemde vergunning geen 

belemmering voor de uitvoering van het project.  

 

Effecten op afwatering 

 

Ten zuiden van de Oude Rijn 

Ten zuiden van de Oude Rijn is de omgeving vrijwel volledig verhard. Ten zuiden van de Oude Rijn vindt een 

netto verhardingsafname plaats van circa 1.500 m2 vanwege de geplande aanleg van groenstroken en een 

wadi langs de weg en het amoveren van bestaande panden. In de toekomstige situatie vindt daardoor meer 

infiltratie van hemelwater en minder afstroming richting de riolering plaats. Omdat geen 

verhardingstoename plaatsvindt in dit gebied, bestaat hier geen verplichting om watercompensatie aan te 

leggen. 
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Afbeelding 4.6 Locatie van het uitgewerkte tracé binnen het studiegebied 
 

 
 

 

Ter plaatse van de brug wordt lokaal de weg en het maaiveld opgehoogd om te voldoen aan de minimale 

doorvaarthoogte. Door deze helling stroomt hemelwater sneller af richting het zuiden. Hier is in het ontwerp 

rekening mee gehouden. De effecten hiervan zijn gering, doordat een netto verhardingsafname plaatsvindt 

en hemelwater beter kan infiltreren.  

 

Aan het zuidelijke uiteinde van de verbindingsweg wordt de bestaande kruising vervangen door een 

rotonde. Deze rotonde komt binnen de beschermingszones A en K van de primaire watergang en de duiker 

onder de Kuipersweg te liggen. Op grond van paragraaf 4.2.3 van de Keur HDSR is het uitvoeren van 

handelingen binnen deze beschermingszones vergunningplichtig. Ook geldt hiervoor een zorgplicht. In het 

bestemmingsplan is rekening gehouden met het benodigde ruimtebeslag, waarmee deze vergunningsplicht 

de uitvoering niet in de weg staat.  

 

Ten noorden van de Oude Rijn 

Ten noorden van de Oude Rijn wordt de bestaande kruising vervangen door een rotonde en aangesloten op 

de te realiseren brug. Hierbij wordt een gedeelte van de bestaande groenstructuur verhard. Dit leidt tot een 

netto verhardingstoename van circa 1.518 m2ten noorden van de Oude Rijn. Hemelwater infiltreert daardoor 

niet langer in de bodem, maar stroomt af richting het gemengde rioolstelsel en het oppervlaktewater. Op 

grond van de Keur van HDSR is in dit peilgebied watercompensatie vereist van 15 % van de 

verhardingstoename (circa 228 m2). De HDSR heeft in overleg aangegeven dat deze compensatie 

gerealiseerd moet worden in het peilgebied waar de verhardingstoename plaatsvindt. In dit geval zijn voor 

de watercompensatie verschillende mogelijkheden in beeld. Sommige mogelijkheden liggen binnen het 

plangebied, andere mogelijkheden liggen erbuiten. Het is mogelijk om de compensatie op meerdere 

plaatsen in te vullen, mits er in totaal voldoende water wordt aangelegd.  

 

Binnen het plangebied zijn de volgende mogelijkheden voor watercompensatie: 
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- het verruimen van het profiel van de Oude Rijn. Mogelijk kan de verruiming plaatsvinden aan 

weerszijden van de geplande brug. Hierbij moet nog nagegaan worden hoeveel ruimte er beschikbaar is 

voor de invulling van de watercompensatie. Het beeld is dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is om 

op deze locatie te voorzien in de volledige compensatie-eis van 228 m2. De oever kan ter plaatse 

mogelijk worden vormgegeven als natuurvriendelijke oever; 

- het verkleinen van de geplande parkeervoorzieningen in de buurt van de brug. Het beeld is dat er 

voldoende ruimte beschikbaar is om te voorzien in de compensatie-eis. Dit gaat echter wel ten koste 

van een aantal parkeerplaatsen. 

 

Buiten het plangebied is de volgende mogelijkheid voor watercompensatie: 

- het verbreden van de watergangen langs de Pieter Mondriaanlaan en de Rembrandtlaan. Beide 

watergangen zijn in de huidige situatie grotendeels beschoeid. Om de compensatie-eis te behalen 

moeten de watergangen waarschijnlijk over een langere afstand verbreed worden. 

 

De compensatiemogelijkheden en de precieze invulling van de watercompensatie wordt in een later stadium 

afgestemd met HDSR. 

 

Ter plaatse van de Oude Rijn 

Hemelwater dat in de toekomstige situatie valt op het brugdek, stroomt vooralsnog direct af naar de Oude 

Rijn. De verhardingstoename van het brugdek hoeft niet te worden gecompenseerd.  

 

 

4.7.4 Conclusie 

 

Het planvoornemen is vergunningplichtig op grond van de Keur van HDSR. Er moet een vergunning bij 

HDSR worden aangevraagd voor de aanleg van een brug ter plaatse van waterstaatswerken. De brug wordt 

in samenspraak met de HDSR ontworpen, zodat deze past binnen de voorwaarden voor het verkrijgen van 

een vergunning. 

 

Er vindt bij de aanleg van de weg een verhardingstoename plaats van circa 1.518 m2 ten noorden van de 

Oude Rijn. In het peilgebied ten noorden van de Oude Rijn moet als gevolg circa 228 m2 aan open water 

gerealiseerd te worden als compensatie voor de lokale verhardingstoename. Er zijn binnen en buiten het 

plangebied verschillende mogelijkheden waarmee aan de compensatie-eis kan worden voldaan. De exacte 

invulling wordt met de HDSR afgestemd. Daarnaast blijft het veranderen van de (lokale) maaiveldhoogte een 

aandachtspunt voor het ontwerp; hierdoor kan er lokaal meer water tot afstroming komen en kan de 

afstroomrichting veranderen.  

 

Ten zuiden van de Oude Rijn is er sprake van een netto verhardingsafname. Er hoeft daarom geen 

watercompensatie plaats te vinden. Wel geldt hier een vergunningplicht voor de aanleg van de rotonde in 

de buurt van de beschermingszones van de watergangen en voor de aanleg van de duiker onder de 

Kuipersweg. 

 

Hemelwater dat in de toekomstige situatie valt op het brugdek, stroomt vooralsnog direct af naar de Oude 

Rijn. De verhardingstoename van het brugdek hoeft niet te worden gecompenseerd. Verontreinigingen die 

van het brugdek afstromen naar de Oude Rijn kunnen een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit. Tijdens 

het ontwerpproces wordt met de HDSR afgestemd of er zuiverende voorzieningen vereist zijn om dit tegen 

te gaan. Het al dan niet plaatsen van zuiverende voorzieningen staat de uitvoering van het plan niet in de 

weg.  

 

Vanuit het onderdeel water zijn geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Er is 

voldoende rekening gehouden met de benodigde ruimte om de voorwaarden vanuit het aspect water mee 

te kunnen nemen in het project. Wel zullen er richting de uitvoering verschillende vergunningen moeten 

worden aangevraagd. De voorwaarden aan deze vergunningen zijn ruimtelijke uitvoerbaar en hier is in het 

project rekening mee gehouden. Hiermee is het project uitvoerbaar.  
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4.8 Bodem 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Met andere woorden: is de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geschikt voor de beoogde bestemming(en)/ functie(s)? Is er 

bodemverontreiniging die de functiedoelen kan frustreren, levert dit gezondheidsrisico’s, ecologische risico’s 

of verspreidingsrisico’s op en kan er tijdig iets aan gedaan worden? Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit 

geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit 

niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-

beginsel. 

 

 

4.8.1 Toetsingskader 

 

In de Wet bodembescherming (Wbb) is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet 

aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden 

gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur 

op schone grond te worden gerealiseerd. 

 

 

4.8.2 Resultaten 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit is bijgevoegd 

als bijlage IX. 

 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek komt naar voren dat rond en binnen het onderzoeksgebied 

potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Uit de geraadpleegde 

bodemonderzoeken blijkt dat de bodem binnen het onderzoeksgebied overwegend licht en plaatselijk matig 

tot sterk, is verontreinigd. De onderzoeken vertegenwoordigen over het algemeen geen actuele waarde en 

bieden veelal beperkt inzicht in de situatie ter plaatse van de openbare ruimte. 

  

Ter plaatse van de volgende locaties is sprake van sterk verontreinigd(e) grond(water): 

- Leidsestraatweg 132: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie 

en aromaten tot 20 m-mv in zowel grond als grondwater. Het totale volume sterk verontreinigde grond 

is 7.200 m3 (laatste monitoringsrapportage: 11 maart 2021, laatste beschikking: 23 april 2021); 

- Leidsestraatweg 225: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie 

in ondergrond van circa 150 m3 in de bodemlaag 0,6 - 1,5 m-mv; 

- Leidsestraatweg 235 en 235A: hier is sprake van een restverontreiniging van circa 50 m3 onder de 

bebouwing. De kritische parameters zijn zware metalen en PAK; 

- Barwoutswaarder 5: Garage en Barwoutswaarder 5: op deze locatie is sprake van een restverontreiniging 

onder de elementenverharding over een oppervlakte van circa 490 m2; 

- Barwoutswaarder 7: sterke verontreiniging met minerale olie in de grond; 

- Kuipersweg 9: op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging bekend met minerale olie. De 

omvang is niet bekend; 

- Kuipersweg (globaal ter hoogte van nummer 7): op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging 

bekend met minerale olie. De omvang is niet bekend; 

- Kuipersweg 39-41: sterke verontreiniging met minerale olie in het grond(water). De omvang is circa 9 m3 

in de grond en 15 m3 in het grondwater; 

- Transformatorhuisje Molenvlietbaan: sterke verontreiniging met minerale olie van circa 5 m3 in het 

grondwater; 

- Touwslagersweg 20 / Pijpenmakersweg 4: sterk verhoogde gehalten aan barium in grond en grondwater. 

Het verhoogde gehalte aan barium is naar verwachting van natuurlijke herkomst. 
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Potentiële verontreinigingslocaties 

De oevers van de Oude Rijn, slootdempingen, (voormalige) boomgaarden en verdachte wegbermen zijn 

mogelijk diffuus verontreinigd. Deze locaties dienen daarom als potentiële verontreinigingslocaties 

aangemerkt te worden.  

 

PFAS 

Ter plaatse van vier locaties binnen of direct grenzend aan het onderzoeksgebied heeft in het verleden een 

brand gewoed. Mogelijk is bij het blussen van de branden gebruik gemaakt van PFAS-houdend blusschuim. 

Deze locaties worden beschouwd als verdacht op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS. 

 

Asbest 

Binnen het onderzoeksgebied zijn ter plaatse van diverse locaties zintuiglijke bijmengingen met puin 

waargenomen. Er is maar beperkt onderzoek gedaan naar asbest. Daar waar onderzoek is uitgevoerd is 

asbest analytisch niet aangetoond. Door de aanwezigheid van asbestverdacht puin kan niet worden 

uitgesloten dat er asbest aanwezig is binnen het onderzoeksgebied.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Het noordelijke deel van het plangebied (zie afbeelding 4.7) bevindt zich in een 

grondwaterbeschermingsgebied. De regels voor grondwaterbeschermingsgebieden zijn gesteld met het oog 

op de bescherming van het grondwater in verband met de winning daarvan voor menselijke consumptie. 

Gelet op de Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht is het in beginsel verboden om boringen of 

grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van 3 m of meer onder het maaiveld, 

met inbegrip van schuine boringen, uitgevoerd vanaf een locatie buiten de grondwaterbeschermingszone. 

Ter bescherming van dit gebied wordt de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

 

 

Afbeelding 4.7 Plangebied inclusief grondwaterbeschermingsgebied 
 

  
 

 

Waterbodem 

Er is geen actuele informatie beschikbaar inzake de kwaliteit van de waterbodem. Gezien het gebruik door 

de pleziermotorvaart, de ligging in stedelijk gebied, de aanwezigheid van aangrenzende verontreinigingen 
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op de landbodem en de beperkte baggerwerkzaamheden wordt de waterbodem als verdacht aangemerkt 

op het voorkomen van verontreiniging. 

 

Vervolg 

Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden voor de voorgenomen ontwikkeling wordt aanbevolen 

om een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740, NEN 5720 en/of NEN 5707 uit te 

voeren om de milieuhygiënische kwaliteit, eventuele aanwezigheid van asbest, de (indicatieve) 

hergebruiksmogelijkheden en de veiligheidsklasse ontwerpfase (CROW-publicatie 400) vast te stellen. De 

einddiepte van de uit te voeren boringen moet worden afgestemd op de maximale ontgravingsdiepte. Als er 

ook riolerings- en of bemalingswerkzaamheden plaatsvinden, wordt aanbevolen het grondwater ook te 

onderzoeken op de relevante lozingsparameters van de HDSR. Afhankelijk van de omvang van eventueel 

benodigde bemalingswerkzaamheden kunnen compenserende maatregelen nodig zijn in verband met de 

lopende grondwatersanering aan de Leidsestraatweg 132.  

 

Voor het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet-lijnvormig als 

meest doelmatig beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen.  

 

  

4.8.3 Conclusie 

 

De voorgaande resultaten uit de bodemonderzoeken worden overlegd met het bevoegd gezag en indien 

nodig worden maatregelen genomen conform wet- en regelgeving. Dit staat de uitvoerbaarheid van de 

voorgenomen ontwikkelingen op grond van dit bestemmingsplan niet in de weg. Het aspect bodem vormt 

geen belemmering voor het plan. 

 

 

4.9 Archeologie 

 

Voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan moet inzicht zijn verkregen in bekende en te 

verwachten archeologische waarden in het plangebied en de omgeving en wat de aard en omvang van de 

voorgenomen werkzaamheden is en of deze een bedreiging vormen voor het bodemarchief. Indien dit het 

geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te 

worden gehouden.  

 

 

4.9.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch en cultureel erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 

1 juli 2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet, die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet, die 

naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de 

periode 2016-2022 een overgangsregeling opgenomen. 

 

De Erfgoedwet regelt onder andere de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. Bij ingrepen 

waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige 

archeologische waarden niet worden aangetast. Archeologisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd 

indien er sprake is van een hoge trefkans of indien het plangebied niet is gekarteerd. 
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4.9.2 Resultaten 

 

In juni 2021 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd1. Dit onderzoek is als bijlage X opgenomen bij 

de toelichting. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang en 

uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

- rond 7 m diepte geldt voor het gehele plangebied een niet nader te specificeren verwachting voor 

goed bewaarde resten van tijdelijke kampementen uit het paleo- en mesolithicum; 

- in het noordelijk deel van het plangebied – ten noorden van ruwweg de Touwslagersweg – 

Leidekkersweg – is sprake van een hoge verwachting op de aanwezigheid van resten van  

bewoning uit de periode vanaf de bronstijd. Uit het onderzoek is gebleken dat deze resten zich mogelijk 

op 40 tot 60 cm bevinden; 

- midden door het plangebied loopt een zone waar resten van de Limesweg uit de Romeinse Tijd  

kunnen worden verwacht; 

- langs de oevers van de Oude Rijn – het ontginningslint – bestaat een hoge verwachting op resten  

van bebouwing uit de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd; 

- de mogelijkheid bestaat dat deze resten (deels) zijn verstoord door recente (vanaf de 18e eeuw) 

ontwikkelingen langs de Oude Rijn en (vanaf medio 20e eeuw) in de rest van het plangebied. 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische  

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Om de gespecificeerde verwachting aan te 

vullen en te verfijnen wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in dat deel van het plangebied waar 

oeverafzettingen worden verwacht, ruwweg ten noorden van de Touwslagersweg – Leidekkersweg. Een 

dergelijk vervolgonderzoek heeft tot doel de opbouw van de ondergrond, de bodemopbouw en/of 

bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan de in het bureauonderzoek 

opgestelde archeologische verwachting worden getoetst en kunnen concrete gegevens worden verzameld 

over gaafheid en diepteligging van de verwachte archeologische resten. Omdat er een verwachting is dat er 

archeologische vondsten worden gedaan, wordt ter plaatse van gronden met een hoge archeologische 

verwachtingswaarde de  een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Voor het gebied tussen de Oude Rijn en de Touwslagersweg - Leidekkersweg wordt de 

archeologische dubbelbestemming vanwege de hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische 

resten aangescherpt tot Waarde - Archeologie 3. 

 

Daarnaast wordt in de zone waar de Limesweg verwacht wordt een intensiever booronderzoek ingesteld met 

als doel eventuele resten ervan te karteren. Wanneer bij de detaillering van de omvang en diepte van de 

ingrepen blijkt dat geplande verstoringen zich binnen de aldaar vastgestelde diepte van de verstoorde 

bodem afspelen, kan op deze locaties verder onderzoek achterwege blijven.  

 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek gehouden. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

  

 

1  RAAP. (11 juni 2021). Rembrandtbrug. Archeologisch vooronderzoek. Gemeente Woerden, referentienummer 123497-21-

009.420. 
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4.9.3 Conclusie 

 

Omdat er een verwachting is dat er archeologische vondsten worden gedaan, wordt op een groot deel van 

de gronden de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 

Door de dubbelbestemming op te nemen vormt het onderdeel archeologie geen belemmering voor de 

geplande ontwikkeling.   

 

 

4.10 Cultuurhistorie en landschap 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het verplicht om in een bestemmingsplan een beschrijving 

op te nemen van de manier waarop er rekening is gehouden met de in het gebied aanwezige 

cultuurhistorische waarden (gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en archeologie). Hierbij gaat het om zowel 

beschermde objecten en structuren, als niet beschermde objecten als structuren.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet in de planvorming rekening worden gehouden met 

het aspect landschap. Hierbij gaat het onder andere om kenmerkende ruimtelijke patronen/structuren, 

karakteristieke beplantingsvormen en gebruikte soorten, de ruimtelijke opbouw van bebouwing in een 

gebied en de natuurwaarden in de omgeving. 

 

 

4.10.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch en cultureel erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 

1 juli 2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet, die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet, die 

naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de 

periode 2016-2022 een overgangsregeling opgenomen. 

 

Het uitgangpunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is om het binnen een plangebied aanwezige 

cultuurhistorische erfgoed te behouden. Dit houdt in dat bescherming moet worden geboden aan de 

aanwezige Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Met als doel cultuurhistorische 

belangen te laten meewegen in de ruimtelijke ordening is per 1 januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening 

gewijzigd. Daarmee zijn gemeenten verplicht in een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de 

wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Dat 

betekent dat een analyse moet worden verricht naar de cultuurhistorische waarden in een 

bestemmingsplangebied en dat daar conclusies aan moeten worden verbonden die in een bestemmingsplan 

verankerd worden.  

 

 

4.10.2 Resultaten 

 

De Oude Rijn met het Jaagpad en het bewoningslint hebben een belangrijke landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde. De parels in het lint zijn de aanwezige monumenten. In het plangebied is dit het 

gemeentelijke monument Leidsestraatweg 229 (Pakhuis). De landschappelijke kwaliteit van de Oude Rijn en 

het bewoningslint wordt in de huidige situatie negatief beïnvloed door de zichtbaarheid van het 

bedrijventerrein, de RWZI en het tuincentrum. Er is sprake van een stadsrandzone met een matige 

landschappelijke kwaliteit. Richting het westen neemt de negatieve invloed van de stadsrand af en komen de 

landschappelijke kwaliteiten van het Groene Hart meer naar voren. Bij de inpassing van de Rembrandtbrug is 

als randvoorwaarde gehanteerd dat het gemeentelijk monument Leidsestraatweg 229 niet wordt aangetast. 

 

De Rembrandtbrug ligt binnen de bebouwde kom. De kruising Leidsestraatweg en de Rembrandtbrug 

vormen een logisch punt om de Oude Rijn over te steken en de brug ligt daarmee op een logische plek in 

het stedelijk weefsel. Het tracé draagt bij aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de structuur van de 
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stad. Daarnaast zorgt het Rembrandttracé voor een doorgaande wenselijke open structuur op het gesloten 

en slecht leesbare bedrijventerrein. De lichte bochten in het tracé hebben geen negatief effect op de 

structuur en leesbaarheid. Daarnaast geeft dit tracé perspectief op versterking van de ruimtelijke kwaliteit op 

Barwoutswaarder. Wel gaat dit gepaard met de sloop van een waardevol bebouwingslint aan de Oude Rijn. 

Het wegtracé ligt in het meest verouderde deel van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Hoewel het tracé 

leidt tot veel sloop van woningen en bedrijfspanden, betekent dit ook dat de resterende gronden (gronden 

die overblijven na sloop bedrijfspand en realisatie van het wegtracé) opnieuw kunnen worden uitgegeven 

binnen de visie van de revitalisering van het gebied. Hierdoor ontstaat een eerste stap in de gewenste 

revitalisering en ontstaan er nieuwe structuren met zichtlocaties. 

 

Jaagpad  

Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied een belangrijke cultuurhistorische 

en recreatieve waarde. Het Jaagpad geeft in meerdere tijdslagen de cultuurhistorische ontwikkeling weer van 

Woerden als stad in het landschap. Het Jaagpad vormt dan ook een uniek stuk Woerdens erfgoed wat 

vandaag de dag als openluchtmuseum kan worden ervaren; van Romeins limespad tot trekvaart tot 

bedrijvigheid aan het water.   

 

Het Woerdense Jaagpad (zie afbeelding 4.8) is onderdeel van de limesroute tussen Bodegraven en 

Harmelen. De limes (Latijn voor 'grens') is de aanduiding van de grens en verdedigingszone van het 

Romeinse Rijk. De Limes verbond de tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden 

beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden.  

 

 

Afbeelding 4.8 Route over het Woerdense Jaagpad 
 

 
 

 

Het Jaagpad vervult als ononderbroken en autoluwe route een recreatieve functie voor Woerden en de 

regio. Hoewel de breedte van het Jaagpad beperkt is, wordt het Jaagpad door bewoners en recreatieve 

gebruikers verkozen boven de parallel lopende Barwoutswaarder, waar zwaar vrachtverkeer op ontsluit en 

goede fiets- en wandelpaden ontbreken. Het Jaagpad is daarnaast verbonden aan meerdere regionale 

fietsroutes waaronder de Romeinse limesroute tussen Bodegraven en Harmelen en de route rondom de 

Oude Hollandse waterlinie.  

 

Uit een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse die is opgenomen in de Visie op de ruimtelijke inpassing 

(bijlage II) is gebleken dat er twee mogelijke oplossingen zijn om het Jaagpad in tact te houden: een 
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onderdoorgang en een gelijkvloerse kruising. De onderdoorgang kan zowel op het land als op het water 

worden gerealiseerd. 

 

Oplossingsrichting 1a: Onderdoorgang op het land 

Het toepassen van een onderdoorgang onder de nieuwe Rembrandtbrug borgt de continuering van het 

Jaagpad als landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve route tot het buitengebied. Langzaam verkeer 

kan met een doorgang onder de Rembrandtbrug op dezelfde manier gebruik blijven maken van de route 

langs het water, zonder dat daarbij extra kruisingen met gemotoriseerd verkeer nodig zijn. Door bij het 

integrale ontwerp het zicht vanuit de onderdoorgang op de Oude Rijn open te houden ontstaat er daarnaast 

een verbeterde relatie met het water, doordat men op ooghoogte over het water heen kijkt. De sociale 

veiligheid kan op deze manier ook goed worden gewaarborgd doordat het open zicht op het water zorgt 

dat men niet tijdelijk uit het zicht verdwijnt in een gesloten tunnelbak. Bij dit ontwerp moet een 

waterkerende wand gerealiseerd worden die aan veiligheidseisen moet voldoen. Nadeel van dit ontwerp is 

de extra investering. 

 

Oplossingsrichting 1b: Onderdoorgang op water 

De onderdoorgang op water maakt gebruik van het wateroppervlakte van de Oude Rijn. De van de 

Rembrandtbrug losstaande onderdoorgang kan eenvoudiger gerealiseerd worden dan de onderdoorgang 

op het land doordat de waterkerende functie van de oevers onaangetast blijft. Een nadeel van het 

gebruikmaken van het waterlichaam betreft de doorstromingscapaciteit die al significant verminderd wordt 

door de toepassing van de brugconstructie.  

 

Oplossingsrichting 2: Gelijkvloerse inpassing  

Op het Rembrandttracé over de Oude Rijn geldt straks een maximumsnelheid van 50/km per uur. Deze 

snelheid kan er voor zorgen dat het oversteken van fietsers en voetgangers, die vanaf het Jaagpad komen, 

wordt bemoeilijkt. Om veilig oversteken mogelijk te maken wordt in deze variant het oversteken in twee 

fases opgeknipt. Gezien de verwachte intensiteiten en de oversteek in twee fasen zijn ruim voldoende 

momenten beschikbaar om het Rembrandttracé vlot en veilig over te kunnen steken. Gezien het 

hoogteverschil van de brug tegenover het Jaagpad zullen er aan weerszijden van het Jaagpad trappen en 

taluds gerealiseerd moeten worden om de brug over te kunnen steken. De fietsers worden omgeleid naar de 

fietsoversteek op de Barwoutswaarder. Het Jaagpad verliest met deze oplossing echter deels zijn betekenis 

als continue langzaamverkeersroute vanuit het Woerdense centrum. 

 

Afweging 

Vanuit het behoud van de langslopende structuur van het Jaagpad is het wenselijk om een ongelijkvloerse 

kruising te realiseren. Een ongelijkvloerse kruising van het Rembrandttracé met het Jaagpad maakt echter 

geen deel uit van het huidige ontwerp. Het ongelijkvloers kruisen vraagt namelijk een extra investering die 

niet past binnen het beschikbare projectbudget. 

 

Doordat een gebiedsoverstijgende visie en aanpak voor de inrichting van de Oude Rijn en het Jaagpad voor 

de lange termijn ontbreekt, is er op dit moment geen aanleiding om te zoeken naar een oplossingsrichting 

waarbij het Jaagpad het Rembrandttracé ongelijkvloers kruist. Uit de uitgevoerde analyse is daarnaast 

gebleken dat het mogelijk is om een gelijkvloerse kruising te realiseren waarbij het Jaagpad zorgvuldig en 

veilig in het Rembrandttracé wordt behouden. In het wegontwerp wordt daarom rekening gehouden met 

een goede gelijkvloerse oplossing en inpassing van het Jaagpad in de omgeving. 

 

 

4.10.3 Conclusie 

 

Het aspect cultuurhistorie en landschap vormt geen belemmering voor het plan. 

 

 

4.11 Kabels en leidingen 

 

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
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dient rond dergelijke leidingen en verbindingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden. De leidingen en verbindingen zijn te verdelen in drie typen:  

1 buisleidingen met een externe veiligheidszone; 

2 bovengrondse hoogspanningslijnen; 

3 overige leidingen.  

 

De eerste twee typen leidingen zijn in ieder geval planologisch relevant. Voor de overige leidingen bepaalt 

het bevoegd gezag of deze planologisch relevant zijn. 

 

Voorbeelden van planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten worden 

vervoerd: 

- gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen en goederen; 

- aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 

- defensiebrandstoffen; 

- warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink- en industriewatervoorziening met een 

diameter groter of gelijk aan 18 inch.  

 

 

4.11.1 Wettelijke grondslag 

 

Voor elk van de drie typen leidingen en verbindingen is het wettelijk gezien anders geregeld:  

1 voor buisleidingen geldt een wettelijke verplichting. Voor buisleidingen is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) van belang; 

2 voor bovengrondse hoogspanningsleidingen geldt een advies van het Rijk. Hoe omgegaan moet worden 

met bovengrondse hoogspanningslijnen bij ruimtelijke plannen heeft het rijk aangegeven in haar ‘Advies 

met betrekking tot hoogspanningslijnen’ uit 2005 met kenmerk SAS/2005183118; 

3 voor de overige leidingen bepaalt het bevoegd gezag of deze planologisch relevant zijn. Gewone 

nutsleidingen zijn meestal niet relevant. Maar voor sommige leidingen is het toch wenselijk deze in het 

bestemmingsplan op te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze van groot maatschappelijk belang zijn en er grote 

problemen ontstaan als de leiding niet meer werkt.  

 

 

4.11.2 Resultaten 

 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een inventarisatie uitgevoerd naar kabels en leidingen 

binnen het plangebied. Alle aanwezige kabels en leidingen zijn geïnventariseerd, waarbij de focus ligt op 

deze die mogelijk een raakvlak vormen met de geplande werkzaamheden. Uit de inventarisatie blijkt dat 

binnen de scopegrenzen datakabels, laag- en middenspanningskabels, gasleidingen hoge en lage druk, 

rioolleidingen onder druk en vrijverval en waterleidingen aanwezig zijn. In tabel 4.12 is een overzicht 

weergegeven van de aanwezige kabels en leidingen met de bijbehorende contactgegevens uit de KLIC.  

 

 

Tabel 4.12 Kabels en leidingen per netbeheerder  
 

Netbeheerder Thema(’s) 

Bt Nederland N.V. Data 

Eurofiber Nederland B.V. Data 

Gemeente Woerden riool onder druk; riool vrijverval; data; laagspanning; overig 

Stedin Netbeheer B.V. hoogspanning; middenspanning; data; gas lage druk; laagspanning 

Vitens Water 

Ziggo B.V. Data 

KPN B.V. Data 
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Om de rioleringsleiding van de gemeente Woerden te beschermen is in het bestemmingsplan een dubbel-

bestemming ‘Leiding - Riool’ opgenomen. De regeling voorziet in de bescherming van de leidingen. Ter 

plaatse van de dubbel-bestemming mogen geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd, anders dan 

ten behoeve van de leidingen (bebouwingsvrije en/of veiligheidszone). Voor het uitvoeren van 

werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de leidingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

 

 

4.11.3 Conclusie 

 

Het onderdeel kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

 

4.12 Niet-gesprongen explosieven 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in het 

plangebied en de gevolgen hiervan op voorgenomen ontwikkeling. 

 

 

4.12.1 Toetsingskader 

 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn op diverse plekken in Nederland niet-gesprongen explosieven (verder NGE 

genoemd) achtergebleven. Deze NGE vormen een risico op het moment dat in de nabijheid van deze 

explosieven activiteiten in de bodem worden uitgevoerd, zoals graven. Voorafgaand aan deze 

bodemroerende werkzaamheden dient de aanwezigheid van deze NGE uitgesloten te worden of dienen 

eventuele NGE verwijderd te worden.  

 

 

4.12.2 Resultaten 

 

In het Historisch Vooronderzoek van gemeente Woerden1 is aangetoond dat er binnen het plangebied geen 

sprake is van verdachte (deel)gebieden voor wat betreft het mogelijk aantreffen van niet gesprongen 

conventionele explosieven (NGCE; tegenwoordig bekend als Ontplofbare Oorlogsresten OO). 

 

 

 

1IDDS. (3 mei 2021). Rembrandtbrug. Historisch Vooronderzoek. referentienummer 20031114/rap2. 



79 | 90 Witteveen+Bos | 123497/21-019.033 | Ontwerp 

Afbeelding 4.9 Uitsnede ter hoogte van het plangebied Rembrandtbrug in Woerden van de CE-bodembelastingkaart met 

verdachte gebieden en aandachtsgebieden in gemeente Woerden 
 

 
 

 

 

 

4.12.3 Conclusie 

 

Binnen het plangebied zijn geen risico’s vastgesteld op mogelijke aanwezigheid van NGCE (OO) in de bodem 

en vormen geen belemmeringen op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

 

4.13 Bedrijven en milieuzonering 

 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 

leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.  

 

Milieuzonering betekent het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende 

bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies (zoals wonen en recreëren) anderzijds. De 

ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies. De onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de 

milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  

- het zoveel mogelijk beperken of voorkomen van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 

functies;  

- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven zodat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen verrichten.  

 

 

4.13.1 Toetsingskader 

 

De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de VNG-publicatie 

Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In de publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest 

voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting.  

 

De publicatie geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan: 

- welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen; 
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- welke gemiddelde afstanden tot de woonbebouwing 'passend' zijn. 

 

In de handreiking is een lijst opgenomen die inzichtelijk maakt welke milieuaspecten van belang zijn en in 

welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld zou kunnen worden. Het instrument heeft een integrale 

benadering. Per bedrijf is in beeld gebracht welke richtafstand aan de orde is voor de aspecten geluid, geur, 

stof en externe veiligheid. De milieucategorie wordt bepaald op de maatgevende (grootste) afstand. De 

VNG-publicatie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel in de bestemmingsplanpraktijk. 

 

 

4.13.2 Resultaten 

 

Dit bestemmingsplan maakt in de toekomst een nieuwe brug en een nieuwe verbindingsweg tussen de brug 

en de Hollandbaan mogelijk. De brug en weg zijn geen functies die milieuhindergevoelig zijn of vallen onder 

milieubelastende bedrijven of inrichtingen. Een verdere toetsing aan het aspect bedrijven en milieuzonering 

is daarom niet noodzakelijk.  

 

Voor een specifieke toetsing van andere milieuaspecten, zoals geluid en luchtkwaliteit, wordt verwezen naar 

de voorgaande paragrafen. Hierin wordt ingegaan op de eventuele gevolgen voor het woon- en leefklimaat 

in de omgeving van het plangebied.  

 

 

4.13.3 Conclusie 

 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.  

 

 

4.14 Sociale veiligheid 

 

Naast een aantrekkelijke en aanpasbare fysieke leefomgeving moet een leefomgeving vooral ook (sociaal) 

veilig in gebruik zijn. Het gaat er om dat mensen zich veilig voelen en dat zoveel mogelijk daadwerkelijk zijn. 

Factoren die kunnen bijdragen aan (het gevoel van) meer veiligheid zijn onder andere:  

- informeel toezicht op de openbare ruimte; 

- persoonlijke controle over de ('eigen') omgeving; 

- het imago van het (totale) gebied. 

 

Sociale veiligheid is in dit geval vooral een ontwerpopgave. Belangrijk is dat er voldoende zicht en toezicht 

is. In dit geval wordt deels langs de weg en deels over een ventweg een fietsroute gerealiseerd. De nieuwe 

fietsroute sluit goed aan op het bestaande fietsnetwerk van Woerden en geeft een directe verbinding met de 

Leidsestraatweg–Rembrandtlaan en de Hollandbaan. Het is een directe route die fietsafstanden verkleind. 

Een bedrijventerrein is echter niet direct een heel aantrekkelijke omgeving. In nachtelijke uren is er vanuit de 

bedrijfspanden rond de weg geen sprake van toezicht. Omdat de nieuwe fietsroute een aanvullende route is, 

kunnen fietsers er ook (bijvoorbeeld in de avond en nacht) voor kiezen om gebruik te maken van één van de 

huidige fietsroutes langs de Gildenweg-Hollandbaan, Barwoutswaarder-Hoge Rijndijk-Molenvlietbaan of 

Rembrandtlaan-Boerendijk.  

 

 

4.15 Duurzaamheid  

 

Samen met inwoners, ondernemers en bedrijven werkt de gemeente Woerden aan een duurzame 

leefomgeving. De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ 

aangenomen waarin de ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale (ook wel CO2-neutrale) 

gemeente te zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente 4 actieplannen opgesteld: CO2-neutraal 2030, 

Circulaire Economie, Bodemdaling 2050 en Klimaatbestending 2050 (2.0). In deze actieplannen zijn de 

ambities van de gemeente vertaald naar een lange termijn strategie en worden beleidskaders uiteengezet. In 

een aantal van deze actieplannen worden beleidsuitgangspunten en inrichtingseisen genoemd bij ruimtelijke 
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ontwikkelingen. De punten die voor het Rembrandttracé relevant zijn, moeten in acht worden genomen bij 

de inrichting van het planproces.  

 

CO2-neutraal 2030 

In het actieplan CO2-neutraal 2030 heeft Woerden de volgende doelstelling geformuleerd: in 2030 is 

gemeente Woerden een CO2-neutrale Gemeente. Mogelijke relevante onderwerpen voor het 

Rembrandttracé zijn: 

- de gemeente Woerden ontplooit initiatieven voor grootschalige hernieuwbare energie vanuit zon, wind, 

biomassa en aardwarmte; 

- vanaf 2018 worden alle nieuwbouwwoningen en gebouwen in de gemeente Woerden CO2-neutraal 

gebouwd; 

- in 2030 rijden er in de gemeente Woerden geen auto’s meer op fossiele brandstoffen. 

 

Relatie Rembrandttracé 

Bij de aanpassing van bestaande en realisatie van nieuwe tracés voor kabels en leidingen wordt ruimte 

gereserveerd voor de toekomstige energie infrastructuur. Hiermee worden initiatieven in het kader van de 

energietransitie bij de revitalisering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder mogelijk gemaakt. De 

mogelijkheid om CO2-uitstoot te beperken ziet vooral op de keuze van het materiaal. Een verdere uitwerking 

volgt in de ontwerp- en aanbestedingsfase.  

 

Circulaire Economie  

In het actieplan Circulaire Economie heeft de gemeente Woerden de volgende ambitie geformuleerd: 

uiterlijk in 2050 hebben we in Woerden een volledig circulaire economie gerealiseerd. Daarvoor gebruikt de 

gemeente Woerden ten opzichte van 2017 in 2030 al 50 % minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel 

en metalen). Mogelijke relevante onderwerpen voor het Rembrandttracé zijn: 

- het koppelen van bedrijven en sectoren, groene innovatie en nieuwe economische kansen voor de 

regionale economie rond concrete businesscases op basis van de principes van cradle2cradle, biobased 

en circulaire economie; 

- burgers, bedrijven, organisaties en overheid in Woerden werken structureel en constructief samen om 

grondstofstromen en reststromen meer circulair te maken op met name lokale en regionale schaal. 

 

Relatie Rembrandttrace 

De mogelijkheid om grondstofstromen en reststromen van de brug en de infrastructuur meer circulair te 

maken, wordt meegenomen in de uitwerking van het ontwerp (onder andere in de materiaalkeuzes) en in de 

aanbestedingsfase. 

 

Bodemdaling 2050 

De gemeente Woerden heeft op het gebied van bodemdaling de volgende ambitie opgesteld: in 2050 is de 

gemeente Woerden bodemdalingbestendig. Bodemdaling is een belangrijk thema voor Woerden omdat de 

bodem voor 80 % uit slappe veen bestaat. Hoe zettingsgevoelig de bodem is, is sterk locatieafhankelijk. In 

eerste instantie is er op het gebied van bodem geen aanvullende opgave. Enkel vanuit archeologie ligt er in 

het gebied de potentie om archeologische resten te vinden, maar dit dient enkel gerespecteerd te worden. 

Wel wil de gemeente in 2050 bodemdalingbestendig zijn. Hiermee moet rekening gehouden worden. Op de 

overige verontreinigingsopgaves zijn geen aanvullende duurzaamheidsopgaves te formuleren. Op basis van 

een kaart in het Actieplan Bodemdaling 2050 en kaartlagen uit de klimaateffectatlas, lijkt de urgentie voor 

het bedrijventerrein Barwoutswaarder beperkt. 

 

Klimaatbestending 2050 (2.0) 

Het streven van de gemeente Woerden is om in 2050 bestand te zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme droogte, hitte en heftige regenbuien. In het actieplan Klimaatbestending 

2050 (2.0) zijn inrichtingseisen en inrichtingsprincipes opgenomen. De inrichtingseisen zijn een 

randvoorwaarde voor een plan in de openbare ruimte. Deze eisen gelden voor zowel reconstructieprojecten 

als voor nieuwbouw- en inbreidingslocaties en zijn beschreven in ‘Actieplan Klimaatbestending 2050 2.0’. Het 

klimaatbestendig maken van de gemeente gebeurt samen met inwoners, ondernemers en partijen als het 

waterschap. Voor toetsing aan het bestemmingsplan wordt verwezen naar paragraaf 3.4.5. Mogelijke 

relevante onderwerpen voor het Rembrandttracé zijn: 
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- om dit te realiseren zijn inrichtingseisen en inrichtingsprincipes opgenomen. De inrichtingseisen zijn een 

randvoorwaarde voor een plan in de openbare ruimte. Deze eisen gelden voor zowel 

reconstructieprojecten als voor nieuwbouw- en inbreidingslocaties en zijn beschreven in ‘Actieplan 

Klimaatbestending 2050 2.0’. 

 

Relatie Rembrandttracé 

Binnen het Rembrandttracé wordt door middel van de realisatie van een groene loper in de berm en een 

wadi de afvoer en opvang van hemelwater verbeterd. Middels de bomenrij wordt de hittestress verminderd 

en de groene invulling rondom de aanlanding van de brug zorgt voor een betere afvoer van het hemelwater. 

Door het verminderen en verwijderen van stenen binnen de omgeving van het tracé wordt bijgedragen aan 

een groener verblijfsgebied. Dit draagt ook positief bij aan de plaatselijke biodiversiteit.   

 

Afval 

De gemeente Woerden streeft naar een optimaal gebruik van grondstoffen en materialen en stimuleert 

daarom het scheiden van afval. Restafval verbranden wordt steeds duurder en is slecht voor het milieu. Het 

overige afval kan hergebruikt worden. Zo wordt van GFT-afval weer compost gemaakt en is glas 100 % 

recyclebaar. Door hergebruik zijn er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur nodig.  

 

 

4.15.1 Conclusie 

 

Het benutten van kansen binnen het aspect duurzaamheid wordt tijdens de nadere uitwerking van het 

planproces verder onderzocht. Het aspect duurzaamheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 

van het project, maar biedt juist goede kansen om aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van de 

gemeente Woerden.  
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5  

 

 

 

 

JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische planbeschrijving. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 

algemene opzet van de planregels en een toelichting op de regels (o.a. bestemmingsregels). 

 

 

5.1 Algemeen 

 

5.1.1 Wat is een bestemmingsplan? 

 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het 

gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder, et 

cetera) toegestaan om de functie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 

1 de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen 

bestemming ook daadwerkelijk te realiseren; 

2 de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming (de 

overgangsbepalingen zijn hierbij mede van belang). 

 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing 

(omgevingsvergunning tot bouwen) en regels voor het verrichten van ‘werken’ (omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden). 

 

Een bestemmingsplan regelt: 

1 het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen). 

 

En een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 

2 het bebouwen van de gronden; 

3 het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is zeker 

niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels zoals de Woningwet, de Erfgoedwet, de 

Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

zijn ook erg belangrijk voor het uitoefenen van ruimtelijk beleid. 

 

 

5.1.2 Over bestemmen en aanduiden 

 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via een 

bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak gelden de 

gebruiksmogelijkheden zoals die in de regels zijn opgenomen. De toegekende gebruiksmogelijkheden 

kunnen met behulp van een aanduiding nader worden ingevuld. Een aanduiding is een teken op de 

verbeelding. Dat teken kan bestaan uit een lijn, een figuur of een lettercode etc. Via een aanduiding wordt in 

de regels ‘iets’ geregeld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor 

het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een 

bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel hebben.  
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5.1.3 Hoofdstukopbouw van de regels 

 

De regels zijn verdeeld in vier hoofdstukken: 

1 inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 

1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de 

wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2); 

2 bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit 

gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels 

en gebruiksregels opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn, dan worden deze ook in dit hoofdstuk 

opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsbepalingen. Ieder artikel 

kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. 

Vervolgens zijn bouwregels en gebruiksregels opgenomen die specifieker ingaan op bijvoorbeeld de 

bouwhoogte, situering van gebouwen en de toegestane functies. Aansluitend worden 

afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels opgenomen. In een enkel geval 

worden ruimere mogelijkheden geboden door het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Belangrijk 

om te vermelden is dat naast de bestemmingsplanbepalingen ook in andere artikelen relevante 

informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo ontstaat een volledig 

beeld van hetgeen is geregeld; 

3 algemene regels. In de laatste twee hoofdstukken zijn bepalingen opgenomen met een algemeen 

karakter. Deze bepalingen hebben betrekking op het gehele plan. Het betreffen achtereenvolgens 

algemene regels, zoals een anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, 

algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels; 

4 overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel 

opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer 

bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 

 

 

5.2 Dit bestemmingsplan 

 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en regels 

vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in 

onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. Een 

toelichting op de bestemmingen is hierna opgenomen.  

 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 

toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten 

en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting 

van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.  

 

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven is beschreven. 

Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaarden voor de regels en de verbeelding, te 

weten de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012) en IMRO2012 

(Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012). Qua inhoud en opzet is aangesloten bij recente en 

vergelijkbare bestemmingsplannen van de gemeente.  

 

 

5.3 Toelichting op de regels 

 

5.3.1 Inleidende regels 

 

Begrippen die in de regels worden gebruikt en die uitleg behoeven, worden in het eerste artikel van het 

bestemmingsplan uitgelegd. Vervolgens bevat het tweede artikel technische regelingen om onder andere 

oppervlaktes, hoogtes, dieptes en breedtes te kunnen bepalen. 
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5.3.2 Bestemmingsregels 

 

Om recht te doen aan het uitgangspunt dat het plan niet meer dient te regelen dan noodzakelijk is, is het 

aantal bestemmingen in het plan zoveel mogelijk beperkt. Ook de bijbehorende bouw- en gebruiksregels 

zijn waar mogelijk beperkt in aantal en in mate van gedetailleerdheid. 

 

De regels hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met achtereenvolgens, voor zover aanwezig, de 

volgende leden: 

- bestemmingsomschrijving; 

- bouwregels; 

- nadere eisen (indien aanwezig); 

- afwijken van de bouwregels (indien aanwezig); 

- specifieke gebruiksregels (indien aanwezig); 

- afwijken van de gebruiksregels (indien aanwezig); 

- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

(indien aanwezig); 

- wijzigingsbevoegdheid (indien aanwezig). 

 

Centraal staat de bestemmingsomschrijving. Daarin worden limitatief de functies en waarden genoemd, die 

binnen de bestemming zijn toegestaan respectievelijk worden beschermd. In een aantal gevallen geeft de 

bestemmingsomschrijving daarbij nog een nadere beperking in de vorm van een bestemmingscategorie of 

bijvoorbeeld een gebiedsbegrenzing, een maximale oppervlakte- of inhoudsmaat dan wel een beperking tot 

de bestaande bebouwing. 

 

Enkelbestemmingen 

Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende enkelbestemmingen: 

 

Groen 

De bestemming ‘Groen’ is bedoeld voor groenvoorzieningen en water, wegen, voet- en fietspaden, 

speelvoorzieningen, een brugwachtershuis, straatmeubilair, nutsvoorzieningen en gemalen. In de bouwregels 

zijn maximale bouwhoogtes opgenomen voor verschillende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor het 

brugwachtershuis geldt een maximale bouwhoogte van 4 meter en een maximale oppervlakte van 20 m2.  

 

Verkeer 

De bestemming 'Verkeer' maakt de realisatie van de brug en de nieuwe verkeersverbinding tussen de brug 

en de Hollandbaan mogelijk. Daarnaast zijn de bestaande verkeersstructuren bestemd als ‘Verkeer’. Gronden 

binnen deze bestemming mogen worden gebruikt voor wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, een 

brug en een brugwachtershuis, groen, speelvoorzieningen, straatmeubilair en hierbij behorende erven, water, 

nutsvoorzieningen en parkeren. In de bouwregels zijn maximale bouwhoogtes opgenomen voor 

verschillende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor het brugwachtershuis geldt een maximale 

bouwhoogte van 4 meter en een maximale oppervlakte van 20 m2. Voor bruggen geldt een maximale 

bouwhoogte van 12 m. De brug mag worden gerealiseerd binnen de aanduiding ‘brug’. 40 

 

Dubbelbestemmingen 

Naast de bestemmingen kent het bestemmingsplan ook dubbelbestemmingen. Een dubbelbestemming 

omvat een eigen stelsel van regels voor bouwen en gebruik voor het behoud en de bescherming van de in 

de dubbelbestemming aangegeven waarden. De dubbelbestemming functioneert naast de regeling die is 

verbonden aan de onderliggende bestemming. Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende 

dubbelbestemmingen: 

 

Leiding - Riool 

De bestemming ‘Leiding - Gas’ is bedoeld voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

hoofdtransportleidingen met een strook van 5 m ter weerszijden van de aangeduide leiding. In principe mag 

op deze gronden niet worden gebouwd. Daarvan mag onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken. 
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Binnen de bestemming is tevens een regel opgenomen ten behoeve van omgevingsvergunningen voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ter plaatse van deze gronden. 

 

Waterstaat - Waterkering 

De bestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ is bedoeld voor het behoud en de bescherming van de 

waterkering. In principe mag op deze gronden niet worden gebouwd. Daarvan mag onder bepaalde 

voorwaarden worden afgeweken. 

 

Waarde - Archeologie 3 

In het plangebied komen gebieden voor met een hoge archeologische waarde (categorie 3). De 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ is opgenomen ter bescherming van mogelijk in de bodem 

aanwezige archeologische waarden. 

 

 

5.3.3 Algemene regels 

 

Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele 

plangebied van het bestemmingsplan. Hieronder worden de algemene regels van dit bestemmingsplan 

toegelicht.  

 

Anti-dubbeltelregel 

Deze regel bepaalt dat er niet twee keer voor eenzelfde locatie een bouwplan kan worden ingediend. 

 

Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel worden de regels gesteld over gebiedsaanduidingen. Dit is een aanduiding die verwijst naar een 

gebied waarvoor naast de bestemmingen specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen moeten 

worden gemaakt. In dit bestemmingsplan komt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ voor. Ter 

plaatse van deze aanduiding mogen in principe geen nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, 

tenzij kan worden voldaan aan de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de verleende hogere 

waarden. Ook komt in dit bestemmingsplan de gebiedsaanduiding ‘milieuzone - 

grondwaterbeschermingsgebied’ voor. Ter plaatse van deze aanduiding moet ook gezorgd worden voor de 

bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.  

 

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel worden de afwijkingsvoorwaarden beschreven. Deze afwijkingen gelden voor het hele 

plangebied.  

 

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel worden mogelijkheden opgenomen op grond waarvan het plan kan worden gewijzigd. Deze 

wijzigingen gelden voor het hele plangebied. 

 

 

5.3.4 Overgangs- en slotregels 

 

Conform het Bro (artikel 3.2.1 en 3.2.2) zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het 

overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Hierin is aangegeven wat de juridische consequenties zijn van 

bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel wordt aangegeven op welke 

wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 
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UITVOERBAARHEID 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid en economische uitvoerbaarheid 

van het plan.  

 

 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Een bestemmingsplan dient maatschappelijk uitvoerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen die 

mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan zijn besproken met belanghebbenden.  

 

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over het 

project en kunnen meedenken over de inhoud en het proces. Via verschillende groepen en sessies is de 

omgeving in dit geval geïnformeerd over en betrokken bij het project. Het project is op te knippen in drie 

fases: de verkenningsfase, waarin vier alternatieven met elkaar werden vergeleken, de 

planvoorbereidingsfase waarin de Rembrandtbrug nader wordt uitgewerkt en planologisch en juridisch 

verankerd dient te worden en de uiteindelijke realisatiefase.  

 

Verkenningsfase 

In de verkenningsfase naar een nieuwe bruglocatie in Woerden-West heeft een uitgebreid participatietraject 

plaats gevonden. Direct belanghebbenden zijn op verschillende momenten geïnformeerd en konden 

meedenken over de inhoud van het onderzoek. Zo is met input van de omgeving het beoordelingskader 

aangevuld, zijn ontwerpen geoptimaliseerd, zijn twee nieuwe alternatieven op verzoek van de omgeving 

onderdeel geworden van de onderzoeksscope en zijn veel ideeën en wensen aangedragen voor de 

leefbaarheid van het gebied rondom een alternatief.  

 

Centraal in de participatie stond het online platform www.brugwoerdenwest.nl. Op dit platform kon de 

omgeving eenvoudig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, sessies en informatieavonden. Ook kon 

iedereen daar alle relevante informatie vinden over het project. In het delen van informatie is gestreefd naar 

volledige transparantie. Naast het online platform heeft de omgeving op verschillende wijze deelgenomen 

aan het participatieproces. Zo was er een adviesgroep - waarin verschillende belangenorganisaties zitting 

hebben genomen – die op een abstracter niveau hebben geadviseerd op het proces en de inhoud.  

 

De adviesgroep bestaat uit verschillende organisaties uit de omgeving van het project. Zij adviseren het 

projectteam over het proces en de inhoud van het project gedurende het hele traject. De adviesgroep 

bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partijen: 

- Wijkplatform Rijnoevers; 

- Wijkplatform Molenvliet; 

- Wijkplatform Schilderskwartier; 

- Veilig verkeer Nederland; 

- Fietsersbond; 

- Stichting Hugo Kotestein; 

- Dorpsplatform Zegveld; 

- Vertegenwoordiging Watersport; 

- Vertegenwoordiging Bomenkwartier. 

 

http://www.brugwoerdenwest.nl/
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Ook was een over-de-brug-team ingesteld - bestaande uit 10 bewoners – die hebben meegedacht over het 

behoud van de leefbaarheid in het gebied. Daarnaast zijn direct belanghebbende uitgenodigd voor de 

zogenaamde ateliersessies. De direct belanghebbenden zijn degenen die vanwege hun woon- of werklocatie 

te maken krijgen met de effecten van het nieuwe verkeerstracé. Het doel was om deze mensen tijdig en van 

juiste informatie te voorzien en om in gesprek te gaan over de consequenties van een nieuwe brug. Zij 

ervaren de grootste impact van de komst van de brug. Deze doelgroep kent bovendien als geen ander het 

gebied en met deze kennis kon een beter eindresultaat worden bereikt. De ateliersessies hadden een 

informerend karakter waarbij ontwerpen, onderzoeken en ideeën werden gepresenteerd en 

belangstellenden daarop konden reageren. Ook hebben er op verzoek van bewoners en bedrijven tientallen 

keukentafelgesprekken (één-op-één-gesprekken) plaatsgevonden.  

 

Planvoorbereidingsfase 

De participatie zoals deze is opgezet gedurende de verkenningsfase van het project, is in licht gewijzigde 

vorm gedurende de planvoorbereidingsfase voortgezet. Zo blijft het online participatieplatform 

www.brugwoerdenwest.nl het centrale informatiepunt, blijft de adviesgroep het project adviseren op het 

proces en de inhoud en worden er ook in deze fase ateliersessies georganiseerd. In de ateliersessies wordt 

naast het ontwerp en de onderzoeken ook ingegaan op de onderwerpen die eerder in het over-de-brug-

team werden behandeld. Met eigenaren en/of huurders die direct geraakt worden door de komst van de 

brug of het tracé zijn één-op-één overleggen gevoerd. De gemeente Woerden vindt het namelijk belangrijk 

dat belanghebbenden goed betrokken blijven. Voor het project Rembrandtbrug betekent dit dat de 

omgeving ook bij het opstellen van het wegontwerp en brugontwerp is betrokken door middel van een 

brede informatiebijeenkomst en werksessies, waarin onder andere de ontwerpen, onderzoeksresultaten en 

de ruimtelijke visie voor het gebied zijn gepresenteerd.  

 

Realisatiefase 

Na afloop van de planvoorbereidingsfase wordt de realisatiefase gestart. De verwachting is dat de realisatie 

van het wegontwerp en het brugontwerp in 2024 van start gaat. De oplevering staat gepland voor 2026. 

 

 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

 

Bij de realisering van het bestemmingsplan en de uitvoering van het bestemmingsplan voor de 

Rembrandtbrug en het wegtracé ontstaan kosten aan de kant van de gemeente. Deze kosten zijn onder 

meer de plan- en apparaatskosten die de gemeente maakt, kosten voor de aanleg van voorzieningen, zoals 

aanleg van de wegen en de kosten voor de beweegbare brug. De totale kosten worden geraamd op circa 

EUR 24 miljoen. De gemeentelijke kosten worden volledig gedekt door het budget dat de gemeenteraad van 

Woerden beschikbaar heeft gesteld voor deze ontwikkeling. Hiermee wordt het plan economisch uitvoerbaar 

geacht. 

 

 

http://www.brugwoerdenwest.nl/
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PROCEDURE 

 

 

7.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de procedure van het plan beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 

voorontwerpfase, de ontwerpfase en de vaststellingsfase van het plan. 

 

 

7.2 Voorontwerpfase 

 

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Soms wordt het voorontwerp ook ter 

inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de ‘officiële’ 

procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp gegeven kan worden, is geregeld in 

de inspraakverordening van elke gemeente. In dit geval wordt het voorontwerpbestemmingplan wel ter 

inspraak aangeboden. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een inspraakreactie op het 

voorontwerp in te dienen.  

 

Het voorontwerp heeft van 8 juli tot en met 1 september 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn 27 

inspraakreacties ingediend. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 

voorontwerpbestemmingsplan: 

- de kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan (omvorming van rotonde naar kruispunt) is uit het 

bestemmingsplan is gehaald. Tijdens het onderzoeksproces is gebleken dat, met de huidige 

ontwikkelingen op het gebied van verkeerstechniek, niet alle mogelijkheden zijn onderzocht om de 

doorstroming en verkeersveiligheid van dit kruispunt te verbeteren. Op dit moment is niet met 

zekerheid te zeggen dat de beoogde ombouw naar een kruispunt met verkeerslichten noodzakelijk is 

binnen de planperiode van het bestemmingsplan. Aanvullend en diepgaander onderzoek is nodig om te 

kijken of andere maatregelen haalbaar zijn en bijdragen aan de projectdoelstellingen. De komende 

periode gaat de gemeente hiermee aan de slag; 

- in het voorontwerpbestemmingsplan was er vanuit gegaan dat de woning aan de Leidsestraatweg 229 

niet te handhaven was. Inmiddels is het wegontwerp verder uitgewerkt en is er een oplossing gevonden 

om de woning te handhaven en bereikbaar te houden. Het bestemmingsplan is hierop aangepast;  

- vanuit het wegontwerpproces is gebleken dat de oversteek van de Barwoutswaarder moet worden 

vergroot om de veiligheid van de overstekende fietsers te verbeteren. Hierdoor is de plangrens ter 

hoogte van het perceel aan de Barwoutswaarder 7 verschoven; 

- ten noorden van de Oude Rijn neemt het aantal parkeerplaatsen als gevolg van de realisatie van de 

Rembrandtbrug af. Om deze parkeerplaatsen te compenseren zijn in het plan extra parkeerplaatsen 

voorzien. Deze parkeerplaatsen bevinden zich op het terrein van Leidsestraatweg 225. Als gevolg is de 

plangrens in het ontwerpbestemmingsplan aangepast. 

 

De volledige beantwoording van de inspraakreacties is opgenomen in de Inspraakreactienota.  
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7.3 Vooroverleg 

 

Artikel 3.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat het gemeentebestuur bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten 

en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

Voor dit bestuurlijk vooroverleg heeft de gemeente Woerden het voorontwerpbestemmingsplan digitaal 

beschikbaar gesteld aan de provincie Utrecht, relevante leidingbeheerders en de HDSR.  

 

Er zijn 4 vooroverlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan binnengekomen, namelijk van de 

provincie Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, Gasunie en HDSR. Naar aanleiding van de reacties is de 

waterparagraaf verder aangevuld met betrekking tot de watercompensatie. Daarnaast is opgenomen dat een 

deel van het plangebied ligt binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Verder is vanwege de hoge 

archeologische verwachtingswaarde een strengere archeologische dubbelbestemming opgenomen op het 

deel van het plangebied dat tussen de Oude Rijn en de Touwslagersweg - Leidekkersweg ligt. De volledige 

beantwoording van de reacties is in de Inspraakreactienota opgenomen. 

 

 

7.4 Ontwerpfase 

 

Het ontwerpbestemmingsplan is de versie van het bestemmingsplan die de officiële 

voorbereidingsprocedure zoals voorgeschreven in de Wro ingaat. Gedurende deze periode wordt het plan 

voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen op het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

7.5 Vaststellingsfase 

 

Deze fase gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de zienswijzen uit de ontwerpfase van 

het bestemmingsplan daar aanleiding toe geven, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad 

voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Dat kunnen zij overigens ook uit eigen beweging doen 

(ambtshalve). Na afloop van de termijn van de terinzagelegging stellen burgemeester en wethouders het 

raadsvoorstel op. Daarin gaan zij onder meer in op de eventuele zienswijzen. Uiteindelijk beslist de raad over 

de vaststelling van het bestemmingsplan. De raad kan op dat moment ook besluiten om het 

bestemmingsplan niet, dan wel gewijzigd vast te stellen. De indieners van de zienswijzen hoeven niet te 

worden gehoord. Desgewenst kunnen zij gebruik maken van het spreekrecht.  

 

 

7.6 Beroepsfase 

 

Het vaststellingsbesluit wordt samen met het vastgestelde bestemmingsplan na de vaststelling gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan 

eenieder beroep instellen. Wanneer geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan na die zes weken 

onherroepelijk.  

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag dat de beroepstermijn is afgelopen en er geen 

schorsingsverzoek (voorlopige voorziening) is ingediend.  
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INLEIDENDE REGELS 

 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

 

1.1  Plan 

 

Het bestemmingsplan Rembrandtbrug met identificatienummer NL.IMRO.0632.bprembrandbrug-bOW1 van 

de gemeente Woerden. 

 

 

1.2  Bestemmingsplan 

 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

 

 

1.3  Aanduiding 

 

Een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

 

1.4  Archeologische waarde 

 

De aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden. 

 

 

1.5  Bebouwing 

 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

 

1.6  Bestemmingsvlak 

 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

 

1.7  Bevi-inrichting 

 

Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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1.8  Bouwen 

 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

 

 

1.9  Bouwgrens 

 

De grens van een bouwvlak. 

 

 

1.10  Bouwperceel 

 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

 

 

1.11  Bouwvlak 

 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

 

 

1.12  Bouwwerk 

 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te 

functioneren. 

 

 

1.13  Gebouw 

 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. 

 

 

1.13  Geluidgevoelig object 

 

Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 

van de Wet geluidhinder. 

 

 

1.15  Peil 

 

a. De gemiddelde hoogte van het aan een bouwwerk aansluitende, afgewerkte maaiveld, maar niet hoger 

dan de kruin van de weg in geval dit bouwwerk aan een weg gelegen is; 

b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte maaiveld. 

 

 

1.16  Straatmeubilair 

 

De op of bij een weg behorende bouwwerken, zoals verkeerstekens, wegbebakeningen, bewegwijzeringen, 

verlichting, halteaanduidingen, parkeer regulerende constructies, afvalcontainers, brandkranen, informatie- 

en reclameconstructies, rijwielstandaarden, papier- en plantenbakken, zitbanken, 

communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen en abri's. 
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1.17  Woning 

 

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de permanente huisvesting van één huishouden. 

 

 

Artikel 2 Wijze van meten  

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

 

2.1  De inhoud van een bouwwerk 

 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

 

2.2  De bouwhoogte van een bouwwerk 

 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

 

2.3  De goothoogte van een bouwwerk 

 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

 

 

2.4  De oppervlakte van een bouwwerk 

 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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BESTEMMINGSREGELS 

 

 

Artikel 3 Groen 

 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en water; 

b. wegen, voet- en fietspaden; 

c. speelvoorzieningen; 

d. straatmeubilair; 

e. een brugwachtershuis; 

f. nutsvoorzieningen en gemalen; 

g. geluidwerende voorzieningen. 

 

 

3.2 Bouwregels 

 

3.2.1  Gebouwen 

 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mag uitsluitend een brugwachtershuis worden gebouwd met dien 

verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en de oppervlakte niet meer mag bedragen 

dan 20 m2. 

 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van 

de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan: 

a. 6 m voor palen en masten; 

b. 5 m voor speelvoorzieningen; 

c. 20 m voor verkeerstekens, palen en masten; 

d. 3 m voor overige, andere bouwwerken. 

 

 

Artikel 4 Verkeer 

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. voet- en fietspaden; 

c. parkeerplaatsen; 
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d. een brug ter plaatse van de aanduiding ‘brug’; 

e. een brugwachtershuis; 

f. groen; 

g. water; 

h. speelvoorzieningen; 

i. straatmeubilair; 

j. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen en parkeren; 

k. geluidwerende voorzieningen. 

 

 

4.2  Bouwregels 

 

4.2.1  Gebouwen 

 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mag uitsluitend een brugwachtershuis worden gebouwd met dien 

verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en de oppervlakte niet meer mag bedragen 

dan 20 m2. 

 

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van 

de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan: 

a. 6 m voor gebouwen voor verkeer-, nuts- of waterstaatsdoeleinden; 

b. 5 m voor speelvoorzieningen; 

c. 12 m voor bruggen in gesloten toestand en soortgelijke kunstwerken; 

d. 20 m voor verkeerstekens, palen en masten; 

e. 3 m voor overige, andere bouwwerken. 

 

 

Artikel 5 Leiding - Riool 

 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

hoofdtransportleidingen, met een strook van 5 m ter weerszijden van de aangeduide leiding. 

 

 

5.2  Bouwregels 

 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

‘Leiding - Riool’ worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 2 m. 

 

 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 voor 

de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, 

dat: 

a. de belangen van de leiding dit toelaten; 

b. alvorens de afwijking te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding; 

c. voor het overige de regels van de onderliggende bestemmingen van toepassing zijn. 
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

5.4.1 Verbod 

 

Het is verboden op de tot Leiding - Riool bestemde grond zonder omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de 

veiligheid kunnen schaden: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 

c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen; 

d. het aanbrengen van diepgewortelde beplanting en of bomen; 

e. het vellen of rooien van houtgewas. 

 

 

5.4.2 Uitzonderingen 

 

Het in lid 5.4.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden: 

a. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de hoofdtransportleiding; 

b. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn; 

c. ter uitvoering van het plan ‘Rembrandtbrug’.  

 

 

5.4.3 Toelaatbaarheid 

 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken en 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen 

onevenredige aantasting van de belangen van de hoofdtransportleidingen ontstaat of kan ontstaan. 

 

 

5.4.4 Advisering 

 

Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 wordt advies ingewonnen 

bij de beheerder van de leiding. 

 

 

Artikel 6 Waterstaat - Waterkering 

 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de waterkering. 

 

 

6.2  Bouwregels 

 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 

 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1/r_NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1_2.14.html
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6.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 voor 

de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, 

dat: 

a. de belangen van de waterkering dit toelaten; 

b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder 

van de waterkering; 

c. voor het overige de regels van de onderliggende bestemmingen van toepassing zijn. 

 

 

Artikel 7 Waarde - Archeologie 3 

 

 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden 

voorkomende en te verwachten archeologische waarden. 

 

 

7.2  Bouwregels 

 

7.2.1  Algemeen  

 

Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ mogen geen gebouwen of bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd.  

 

 

7.2.2  Uitzonderingen  

 

In afwijking van het bepaalde in 7.2.1 mogen op of in deze gronden gebouwen of bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde worden gebouwd, mits het gaat om:  

a. vervanging van bestaande gebouwen of bouwwerken waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of 

onder peil niet wordt uitgebreid en uitsluitend de bestaande fundering wordt benut;  

b. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;  

c. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en 

zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  

 

 

7.2.3  Afwijken van de bouwregels 

 

a. Bij een vergunning van Burgemeester en Wethouders kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2.1 

met inachtneming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels; 

b. vergunning als bedoeld in 7.2.3 sub a wordt verleend indien bij de aanvraag vergunning een 

archeologisch rapport wordt overlegd waaruit naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders blijkt 

dat:  

1. de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld;  

2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet onevenredig worden 

geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden zijn; 

c. aan de vergunning als bedoeld in 7.2.3 sub a kunnen Burgemeester en Wethouders in ieder geval de 

volgende voorwaarden verbinden:  

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;  
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2. de verplichting tot het laten doen van opgravingen door een daartoe gecertificeerde instantie, 

volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door 

Burgemeester en Wethouders goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE);  

3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot bodemverstoring te laten 

begeleiden door een daartoe gecertificeerde instantie, volgens de vigerende versie van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door Burgemeester en Wethouders 

goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE).  

 

 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

 werkzaamheden  

 

7.3.1  Werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is  

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, en werkzaamheden uit te voeren zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze gronden 

rustende bestemmingen:  

a. het ontgronden, afgraven, saneren, onderzuigen, egaliseren, verlagen, afplaggen en/of anderszins 

ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;  

b. het ophogen van de bodem hoger dan 30 cm;  

c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  

d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  

e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd  

f. het aanleggen van drainage;  

g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  

h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;  

i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;  

j. het verwijderen van ondergrondse fundamenten en het verwijderen en/of uittrekken van heipalen.  

 

 

7.3.2  Uitzonderingen  

 

Het in 7.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden:  

a. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in artikel 7.2.3 in acht is 

genomen;  

b. die in het kader van het normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd;  

c. die worden uitgevoerd in bestaande weg- en/of leidingcunetten;  

d. die een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m2;  

e. die niet dieper reiken dan 30 cm beneden peil;  

f. die worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits 

verricht door een daartoe gecertificeerde instantie;  

g. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;  

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.  

 

 

7.3.3  Voorwaarden omgevingsvergunning  

 

a. Vergunning als bedoeld in 7.3.1 wordt verleend indien bij de aanvraag vergunning een archeologisch 

rapport wordt overlegd waaruit naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders blijkt dat:  

1. de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld;  
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2. archeologische waarden door het uitvoeren van de werken en/of werkzaamheden niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die 

waarden;  

3. er geen archeologische waarden zijn.  

b. aan de vergunning als bedoeld in 7.3.1 sub a kunnen Burgemeester en Wethouders in ieder geval de 

volgende voorwaarden verbinden:  

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het laten doen van opgravingen door een daartoe gecertificeerde instantie, 

volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door 

Burgemeester en Wethouders goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE);  

3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot bodemverstoring te laten 

begeleiden door een daartoe gecertificeerde instantie, volgens de vigerende versie van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en een door Burgemeester en Wethouders 

goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen (PvE).  

 

 

7.4  Advies  

 

Indien sprake is van een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, wint de aanvrager vooraf 

archeologisch advies in bij de door Burgemeester en Wethouders aangewezen archeologisch deskundige.  

 

 

7.5  Beoordeling  

 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in 7.2.3 sub a en 7.3.1 sub a te verlenen, vragen 

Burgemeester en Wethouders advies aan een archeologisch deskundige.  

 

 

7.6  Wijzigingsbevoegdheid  

 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ de 

regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar 

omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de 

geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na 

archeologisch onderzoek, daartoe aanleiding geeft. 
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3  

 

 

 

 

ALGEMENE REGELS 

 

 

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 

 

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

 

 

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels 

 

 

9.1  Geluidzone - Industrie 

 

Binnen de aanduiding ‘Geluidszone - Industrie’ is de bouw van geluidsgevoelige objecten uitsluitend 

toegestaan, indien voldaan kan worden aan de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de 

verleende hogere waarden. 

 

 

9.2  Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied 

 

Binnen de aanduiding ‘milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied’ zijn de gronden naast de daar 

voorkomende bestemming(en) tevens bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater 

ten behoeve van de drinkwatervoorziening en is het bepaalde in de provinciale omgevingsverordening van 

toepassing. 

 

 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze 

regels ten behoeve van: 

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de 

inhoud ten hoogste 75 m3 en de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en 

gasdrukmeetstations uitgezonderd; 

b. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen en overige 

aanduidingen in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt dat deze 

afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan redelijk, gewenst of noodzakelijk is en 

de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer bedraagt dan 3 m; 

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte, hoogte, 

grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel met een overschrijding 

van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10 % van de in het plan 

voorgeschreven maten en dit bouwtechnisch noodzakelijk wordt geacht in verband met de uitoefening 

van het in het plan toegestane gebruik; 



15 | 16 Witteveen+Bos | 123497/21-019.035 | Ontwerp 

d. de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, een kunstwerk, antennes en dergelijke tot een 

hoogte van 15 m. 

 

 

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 

 

 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten 

hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m; 

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel bestemmingsgrenzen, 

bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken 

dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van 

het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel bouwvlak met niet meer dan 10 % zal worden 

gewijzigd; 

c. het toelaten van Bevi-inrichtingen, mits hierdoor in de directe omgeving geen milieuhygiënisch 

onverantwoorde situatie wordt veroorzaakt; 

d. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de aanduiding ‘Geluidszone - Industrie’, mits de 

wijziging in milieuhygiënisch opzicht verantwoord is en de rechten van belanghebbende bedrijven niet 

onevenredig worden geschaad. 
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OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 

 

Artikel 12 Overgangsrecht  

 

 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10 %; 

c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten; 

d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

Artikel 13 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Rembrandtbrug. 
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1
INTRODUCTIE

1.1 AANLEIDING
 
De gemeente Woerden is voornemens om het Rembrandtbrug tracé te willen 
realiseren	tussen	de	Rembrandtlaan	en	de	Hollandbaan.	De	keuze	van	het	tracé	
heeft	grote	ruimtelijke	gevolgen	voor	het	bedrijventerrein	zelf,	de	omliggende	
woonwijken	en	de	groene,	recreatieve	en	historische	structuren,	waar	de	Oude	
Rijn en het Jaagpad een belangrijke rol vertegenwoordigen.
Met de ontwikkeling wordt primair bijgedragen aan een robuuster 
verkeersnetwerk	voor	gemotoriseerd	en	langzaam	verkeer	in	Woerden-West	
en wordt een kans geboden voor de (toekomstige) herstructurering van het 
bedrijventerrein.

1.2 DOEL

Het	doel	van	deze	visie	is	om	een	ruimtelijke	ambitie	vast	te	stellen	voor	de	
landschappelijke inpassing van het nieuwe tracé, de Rembrandtbrug en de 
samenkomst van aansluitende structuren. Belangrijke aansluitende structuren 
zijn	onder	andere	het	Jaagpad	gelegen	aan	de	Oude	Rijn,	de
Hollandbaan en de Rembrandtlaan welke als groene verbindingen ook
belangrijke	fietsroutes	waarborgen	in	het	Woerdense	netwerk.

 

 
1.3 ECONOMISCH	PROFIEL
 
Het	bedrijventerrein	Barwoutswaarder	staat	garant	voor	een	aanzienlijk	deel	van	
de	Woerdense	werkgelegenheid.	Over	de	jaren	zijn	zittende	bedrijven	met	een	
sterke lokale binding uit hun jasje gegroeid met als gevolg dat uitbreidingen
op	het	bedrijventerrein	problematisch	zijn	(Economisch	profiel	Barwoutswaarder	
Doorakker advies 2019) .	Circa	97	%	van	de	bedrijven	heeft	minder	dan	25	
medewerkers	en	2	van	de	3	werknemers	werkt	bij	een	mkb-bedrijf.	In	Woerden	
is	er	een	trend	wat	betreft	schaalverkleining.	Hierdoor	is	en	blijft	de	vraag	
naar	kleinschalige	bedrijfsunits	groot.	Om	deze	voortgaande	ontwikkeling	van	
schaalverkleining	te	kunnen	faciliteren	is	het	belangrijk	dat	de	verhuisketen	op	
gang	wordt	gebracht	zodat	grootschaligere	bedrijven	zich	op	een	nieuw	kavel	
kunnen vestigen waardoor de locatie die wordt achtergelaten kan worden 
herontwikkeld voor kleinschaligere bedrijven. Het door de gemeente Woerden 
geschetste	economisch	profiel	voor	bedrijventerrein	Barwoutswaarder	adviseert	
om	bij	herstructurering	een	meer	overzichtelijke	verkaveling	te	realiseren,	welke	
het mogelijk maakt om bedrijven samen te voegen dan wel
te splitsen. Er wordt daarnaast geadviseerd het aantal doodlopende straten 
te	verminderen	ten	behoeve	van	overzicht	en	efficiëntie.	In	de	beweging	naar	
meer kleinschalige bedrijvigheid wordt daarnaast geadviseerd om aanvullende 
voorzieningen,	zoals	vergaderfaciliteiten	toe	te	laten	welke	van	meerwaarde	zijn	
voor	de	bedrijfsvoering	op	het	bedrijventerrein.
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Flessenhals
De	Oude	Rijn,	lopende	in	oost-westelijke	richting	deelt	de	gemeente	Woerden	
in	twee	delen	op.	Aan	de	westzijde	van	het	centrum	is	de	huidige	Kwakelbrug	
de	enige	brugverbinding	om	de	Oude	Rijn	over	te	steken.	Het	gevolg	is	dat	
noord	en	zuid	Woerden	relatief	van	elkaar	geïsoleerd	zijn.	Daarmee	heeft	de	
Kwakelbrug een belangrijke positie in het Woerdense verkeersnetwerk. De 
Kwakelbrug	heeft	dus	veel	verkeer	te	verwerken	waardoor	het	als	flessenhals	in	
het netwerk beschouwd kan worden.

1.3 OPGAVE
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Ontbrekende	schakel
Om	het	knelpunt	te	ontlasten	is	er	door	de	gemeente	Woerden	uitvoerig	
gestudeerd op een voorkeurslocatie voor een nieuwe ontsluiting. De 
voorkeurslocatie,	welke	aansluiting	vindt	op	de	Hollandbaan	(zuid)	en	de	
Rembrandtlaan (noord) is vastgelegd in het verlengde van de Kuipersweg.
 

De aanleg van een ontsluitingsweg over bedrijventerrein Barwoutswaarder 
in	combinatie	met	een	nieuw	aan	te	leggen	Rembrandtbrug	zal	de	huidige	
flessenhals	van	de	Kwakelbrug	ontlasten.	Daarnaast	ontstaan	er	met
het realiseren van de ontsluiting diverse kansen waaronder het versterken van 
groenstructuren,	het	aansluiten	van	het	langzaam-verkeersnetwerk	tussen	de	
woonwijken	in	noord	en	zuid	en	het	revitaliseren	van	een	toekomstbestendig	
bedrijventerrein.



recreatief	gebruik	van	het	Jaagpad	aan	de	Oude	Rijn	
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2
RUIMTELIJKE ANALYSE

Het	plangebied	van	bedrijventerrein	Barwoutswaarder,	met	een	focus	op	het	
Rembrandtbrug	tracé	is	op	drie	hoofdthema’s	geanalyseerd:
- historie;
- groen-blauwe netwerken;
- ontsluiting;
- gebiedskenmerken.
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2.1 HISTORIE

2.1.1	 Ontwikkeling

Barwoutswaarderpolder
Het	bedrijventerrein	is	onderdeel	van	de	Barwoutswaarderpolder.	Oorspronkelijk	
waterde	de	Barwoutswaarderpolder	het	water	af	op	de	Oude	Rijn,	maar	omdat	
afwateren	op	de	Hollandse	IJssel	goedkoper	was,	werd	al	voor	het	einde	van	de	
veertiende	eeuw	voor	deze	rivier	gekozen.	Door	het	verlanden	van	de	Hollandse	
IJssel,	moest	in	1530	toch	weer	op	de	Oude	Rijn	worden	afgewaterd,	wat	gezien	
de	ligging	vlak	naast	deze	rivier	ook	logischer	was

Limespad
Het	huidige	jaagpad	langs	de	loop	van	de	oude	rijn	heeft	een	bijzonder	historie	
als	grens	van	het	Romeinse	rijk.	De	limes,	of	de	noordgrens	van	het	Romeinse	
Rijk	aan	de	tegenwoordige	Oude	Rijn.	De	limes	hebben	een	direct	verband	
met Laurium, het deels opgegraven Castellum van Woerden. De toekenning 
van	de	status	van	Unesco	werelderfgoed	aan	de	Limes	onderstreept	de	
cultuurhistorische waarde.

Jaagpad
Utrecht, Woerden en Leiden realiseren het jaagpad omstreeks 1666. Het 
jaagpad,	is	destijds	meteen	een	succes.	In	het	eerste	half	jaar	van	haar	bestaan	
maken 11.334 personen gebruik van de nieuwe dienst. Dat komt omdat er nu 
meer	afvaarten	per	dag	mogelijk	zijn	en	je	van	tevoren	weet	hoe	laat	je	ergens	
bent. Een echte dienstregeling dus. Landelijk wordt het belang van de trekvaart 
voor de economie in voorgaande eeuwen onderkend en wordt het kunnen 
beleven	van	de	trekvaart	als	‘verhaallijnen’in	het	landschap	gestimuleerd.

1920
De	Barwoutswaarderpolder	kenmerkt	zich	door	een	polderverkaveling	welke	
zowel	haaks	als	diagonaal	op	de	Oude	Rijn	is	georiënteerd.	De	schutsluis	en	
het monumentale stoomgemaal bij de Molenvliet liggen momenteel volledig 
ingesloten door het bedrijventerrein.

Limespad	en	Jaagpad,	Oude	Rijn

Bedrijventerrein contour 

gemaal

steenbakkerij

betonfabriek

1920-1950:	Polderverkaveling	en	steenbakkerijen

1970:	Uitbreidingswijken	Woerden

Schildersbuurt
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Touwslagersweg

Touwslagersweg

Gildenweg

Kuipersweg

1985:	start	ontsluitingsweg	Gildenweg	met	inprikkers

1990:	Kuipersweg	volgt	verkaveling	betonfabriek

2000-	:	Bedrijventerrein	in	transitie

1950
Te midden van het huidige bedrijventerrein stond een grote steenbakkerij, welke 
inmiddels	niet	meer	bestaat.	De	diagonale	verkaveling	is	hier	een	overblijfsel	van.	
Woerden	breidt	zich	na	de	tweede	wereldoorlog	verder	uit	buiten	de	Ravelijns	
grachten.

1970
In	de	jaren	‘60	en	‘70	wordt	de	Schildersbuurt,	gelegen	ten	noorden	van	de	
Oude	Rijn	volgens	modernistisch	gedachtengoed	gerealiseerd.	De
Rembrandtlaan vormt een nieuwe oost-westelijke ontsluitingsweg welke aansluit 
op	de	Leidsestraatweg.	De	steenfabriek	is	inmiddels	uitgebreid	tot	betonfabriek	
en	daarmee	komen	er	langzamerhand	meer	bedrijven	in	deze	zone	te	liggen.

1985
De	transformatie	tot	bedrijventerrein	vindt	plaats	door	de	aanleg	van	de	
Gildenweg	en	de	daaraan	sluitende	zijwegen,	waaronder	de	touwslagersweg,	
welke	tot	dan	toe	tegen	het	perceel	van	de	betonfabriek	aan	loopt.	Ook	wordt	er	
in	westelijke	richting	een	waterzuiveringsinstallatie	gerealiseerd.	Deze	vormt	de	
huidige	begrenzing	van	het	bedrijventerrein	in	westelijke	richting.

1990
Het bedrijventerrein begint verder vorm te krijgen door een verdere uitbreiding 
in westelijke richting. Daarnaast wordt het perceel van de voormalige 
betonfabriek	doorsneden	met	een	doorgetrokken	touwslagersweg.	De	van	
noord	naar	zuid	lopende	Kuipersweg	vindt	aansluiting	op	de	Barwoutswaarder	
(straat)	en	de	Hollandbaan	welke	als	ontsluitingsweg	een	breed	profiel	kent	
voorzien	van	een	bomenlaan	en	vrijliggende	fietspaden.	Daarnaast	wordt	de	
zuidelijk	gelegen	woonwijk	(Molenvliet)	gerealiseerd	met	slechts	één	nieuwe	
ontsluiting aan de Hollandbaan.

2000
De laatste vrije kavels worden uitgegeven en bebouwd, leidende tot de huidige 
situatie. Tegenwoordig is het bedrijventerrein vrijwel volledig uitgegeven 
en	dichtgegroeid	waardoor	uitbreidingen	van	zittende	bedrijven	op	het	
bedrijventerrein meestal suboptimaal is.
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voornamelijk bedrijven 
met soms woningen

weinig groen en 
verblijfskwaliteit

geen doorlopende
trottoirs

utilitaire openbare ruimte

verharding dominant fi etser ondergeschikt/
weinig continue fi etspaden

verharding verwarmt de 
omgeving

weinig oversteekbaarheid

twee historisch 
aanwezige structuren

groene structuren verborgen 
achter gebouwen

2.2 GEBIEDSKENMERKEN

Het	bedrijventerrein	Barwoutswaarder	lijkt	in	veel	opzichten	op	meer	
bedrijventerreinen	van	dezelfde	periode	in	Nederland.	Dat	is	terug	te	zien	in	de	
louter	functionele	en	utilitaire	inrichting	van	het	gebied	met	veel	verharding.
Daarnaast	zijn	er	een	aantal	historische	kenmerken	welke	specifiek	zijn	voor	het
bedrijventerrein. De Noordrand van het bedrijventerrein, gelegen tussen de 
Oude	Rijn	en	de	Barwoutswaarder	bestaat	uit	het	oude	lint	met	voornamelijk	
compacte	woonhuizen.

Twee	verkavelingsoriëntaties
Gedurende	de	ontwikkeling	van	het	gebied	zijn	er	twee	verkavelingsrichtingen	
aangehouden,	waarvan	één	haaks	op	de	Oude	Rijn	en	één	diagonaal	op	de	Oude	
Rijn	deze	structuren	wisselen	elkaar	af.	De	nieuwe	ontsluitingsweg	ligt	precies	op	
een grenslijn van twee structuren.

Bedrijfswoningen
Tussen	de	bedrijvigheid	zijn	bedrijfswoningen	aanwezig.	De	vrijstaande	
bedrijfswoningen	zijn	vanuit	de	straat	herkenbaar	door	de	veelal	groene	
voortuinen	als	overgang	tot	de	harde	en	functioneel	ingerichte	straten.

Utilitaire openbare ruimte
De	openbare	ruimte	in	het	gebied	is	louter	utilitair	en/of	functioneel	ingericht.	
De	openbare	ruimte	wordt	gebruikt	voor	het	manoeuvreren	van	zwaar	
vrachtverkeer	of	het	parkeren	van	auto’s.	Dit	resulteert	in	grote	verharde	
oppervlaktes.

Verharding dominant
In	het	gebied	is	er	zeer	weinig	groen	aanwezig	waardoor	de	stenige	en	louter
verharde inrichting dominant is in de openbare ruimte.

Verharding verwarmt de omgeving
Veel	verharding,	weinig	groen,	donkere	materialen	en	donkere	bedrijfsdaken	
zorgen	voor	een	oplopende	hittestress.
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omgeving
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achter gebouwen

Weinig	groen	en	verblijfskwaliteit
Het	groen	dat	in	de	(semi-)openbare	ruimte	aanwezig	is,	is	minimaal	en	
incidenteel.	er	zijn	enkele	bomen	en	struiken	die	geen	onderdeel	uitmaken	van	
een structuur.

Groene structuren verborgen achter gebouwen
De	nog	aanwezige	watergangen	in	het	gebied	zijn	niet	zichtbaar	of	toegankelijk	
vanuit	de	openbare	ruimte.	Deze	watergangen	zijn	ingepakt	geraakt	door	
bedrijvigheid en veelal verborgen vanuit de openbare ruimte.

Weinig oversteekbaarheid
De oversteekbaarheid in het plangebied is gebrekkig. Gemotoriseerd verkeer 
heeft	prioriteit	wat	het	gebied	niet	aantrekkelijk	maakt	om	te	wandelen	of	te	
fietsen.

Geen doorlopende trottoirs
Er	zijn	weinig	continue	trottoirs	in	het	gebied.	Ze	houden	soms	abrupt	op	of	
gaan	over	in	parkeerruimte	of	inritten.

Fietser	ondergeschikt
Het	bedrijventerrein	is	niet	aantrekkelijk	voor	fietsers	doordat	veilige	en	continue	
infrastructuur	hiervoor	ontbreekt.	Werknemers	op	het	bedrijventerrein	zullen	
hierdoor	ook	minder	snel	voor	de	fiets	kiezen	als	vervoersoptie.
 
Bebouwing	aan	de	Oude	Rijn
De	zuidzijde	van	de	Oude	rijn	heeft	in	tegenstelling	tot	het	bedrijventerrein	een	
residentieel	karakter	voorzien	van	woonhuizen	met	een	fijne	korrel.	De	overzijde	
van	de	Oude	Rijn	kent	daarengtegen	een	meer	gemengde	bebouwing	met	
grotere	bedrijfsgebouwen	met	incidenteel	een	woonhuis.

watergang
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2.3 GROEN-BLAUWE NETWERKEN

2.3.1 Aansluitende structuren 
 
Het	bedrijventerrein	ligt	ingesloten	tussen	landschappelijke	structuren.	Zo	
vormt	de	Oude	Rijn	de	noordelijke	begrenzing	en	is	de	Hollandbaan	als	breed	
opgezette	bomenlaan	een	zuidelijke	begrenzing	en	een	groene	overgang	tot	de	
woonwijk	Molenvliet.	Aansluitend	in	noord-zuidelijke	oriëntatie	is	er	een	serie	
aan	kwalitatieve	groen-blauwe	structuren	welke	beiden	tot	aan	de	grenzen	van	
het bedrijventerrein lopen.
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de	Hollandbaan	als	bomenlaan	met	fietspaden	aan	weerszijden de	Rembrandtlaan	met	een	groen	profiel	en	fietssuggestiestroken

1. Hollandbaan
De	Hollandbaan	is	de	hoofdontsluitingsweg	voor	het	Bedrijventerrein	en	de	
woonwijk	Molenvliet.	In	oostelijke	richting	vindt	deze	aansluiting	op	de	Rijksweg	
A12 en in westelijke richting eindigt de Hollandbaan als doodlopende weg en 
directe overgang tot het open landschap. De dubbele bomenrijen met volwassen 
bomen	borgen	een	zachte	en	landschappelijke	overgang	tussen	bedrijventerrein	
en	woonwijk.	Twee	aan	weerszijden	gelegen	vrijliggende	fietspaden	zorgen	voor	
een	continue	ontsluiting	in	oost-westelijke	richting,	waar	de	noord-zuidelijke	
verbindingen achterblijven. Brede stroken onderbegroeiing tussen rijbaan en 
fietspaden	zorgen	voor	een	veilig	en	prettig	fietsklimaat.

2. Rembrandtlaan
De Rembrandtlaan is overeenkomstig met de Hollandbaan een oost-westelijke 
ontsluiting	aan	de	noordzijde	van	de	Oude	Rijn.	Als	hoofdontsluitingsweg	voor	
het	Schilderskwartier	sluit	deze	aan	op	de	Leidsestraatweg	in	het	westen.	In	
oostelijke richting sluit de Rembrandtlaan aan op de Singel en het landgoed 
Bredius.

Het	profiel	kenmerkt	zich	door	een	brede	rijbaan	met	fietssuggestiestroken	en	
trottoirs	aan	weerszijden.	De	noordzijde	van	de	weg	kent	een	zachte	overgang	
tussen rijbaan en woningen door toepassing van plantvakken met heesters.
Aan	de	zuidzijde	ligt	een	watergang	met	volwassen	bomen	welke	in	groepen	of	
als	solitairen	een	landschappelijke	kwaliteit	geven	met	doorzichten	tussen	de	
zuidelijke	bebouwing.
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de Middelwetering als wijkgroenstructuur naar het buitengebiedde	Zegveldsweg	met	fietspad	en	verblijfsplekken	langs	het	water

3.	Grecht	(Zegveldse	Uitweg)
De	Grecht	is	een	wetering	aansluitende	op	de	Oude	Rijn.	In	noordelijke	richting	
vormt	de	Grecht	een	belangrijke	route	voor	de	pleziervaart	met	een	aansluiting	
op	de	Nieuwkoopse	plassen.	De	Zegveldse	Uitweg	betreft	een	ontsluitingsweg	in	
noord-zuidelijke	richting	parallel	lopend	aan	de	Grecht.	Het	profiel	kenmerkt	zich	
als	bomenlaan	ook	door	een	vrijliggend	fietspad	in	twee	richtingen	aan
de	bedrijfszijde	en	een	recreatief	wandelpad	met	zitgelegenheden	aan	de	
oeverzijde,	hoewel	deze	slechts	loopt	tot	aan	het	voetgangerspontje.	De	
continue	wandelroute	ligt	aan	de	oostzijde	van	de	Grecht.

4. Middelwetering (Vogelwikkeveld)
De Middelwetering loopt vanuit het westelijke open landschap als groen-blauwe 
ader door tot aan de Hollandbaan. De Middelwetering vormt hiermee een 
continue	landschappelijke	structuur	welke	Molenvliet	in	directe	verbinding	zet	
tot het open landschap van het Groene hart.

Het	profiel	van	de	parallel	lopende	Vogelwikkeveld	kenmerkt	zich	door	de	
centraal	gelegen	wetering,	voorzien	van	bomen	aan	weerszijden	met	een	
buurtontsluitingsweg	aan	de	zuidzijde	en	een	compacte	langzaam	verkeersroute	
aan	de	noordzijde	van	het	water.	Het	Vogelwikkeveld	eindigt	op	de	Hollandbaan	
in	een	breder	veld,	ingericht	met	buurtgroen	en	speelvoorzieningen.

Hier	ligt	tevens	een	kans	om	een	langzaam	verkeerbrug	aan	te	laten	sluiten	op	
de Hollandbaan en het doorgetrokken tracé van de Kuipersweg/Rembrandtbrug.
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het Jaagpad als aantrekkelijke en continue openbare ruimte tussen stad en 
landschap

het ingesloten oude gemaal aan de Molenvliet

6.	Oude	Rijn	/	Jaagpad
De	Oude	Rijn,	welke	stad	en	landschap	met	elkaar	in	verbinding	zet	vormt	de	
belangrijkste	landschappelijke	drager	van	de	gemeente	Woerden.	Bijzonder	is	
dat het jaagpad, ook in bebouwd gebied openbaar toegankelijk is waardoor de 
Woerdenaar	en	de	recreant	de	historische	structuur	kan	volgen	als	comfortabele	
groen-blauwe ader. Het Jaagpad valt daarnaast samen met de Limes; de 
noordelijke	grens	van	het	Romeinse	Rijk,	welke	de	UNESCO	status	heeft	
verworven.	Deze	langzaam	verkeersroute	is	vanuit	het	centrum	de	belangrijkste	
continue ontsluiting tot het open landschap in het groene hart.

Het	jaagpad	kent	op	de	smalste	stukken	een	afstand	van	circa	3	meter	
openbare	ruimte,	gemeten	van	de	watergrens	tot	de	kadastrale	grens	of	
bebouwingsrooilijn.	Naast	dat	de	route	door	passerende	fietsers	en	voetgangers	
gebruikt	wordt,	fungeert	het	jaagpad	ook	als	rustige	achterzijde	voor	zittende	
bewoners.	In	tegenstelling	tot	de	Barwoutswaarder	hebben	bewoners	hier	een	
autoluwe en kwalitatieve ruimte aan water.

5. Molenvliet
De	Molenvliet	watergang	betreft	een	historische	groen-blauwe	structuur	
welke	haaks	is	georiënteerd	op	de	Oude	Rijn.	De	watergang	liep	vroeger	als	
afwateringskanaal	door	het	weiland	voordat	de	gelijknamige	woonwijk	vanaf	
de jaren 70 werd ontwikkeld. De watergang staat in directe verbinding met het 
zuidelijk	gelegen	winkelcentrum	en	het	achtergelegen	wijkpark	Molenvliet.
Het noordelijke deel van de molenvliet ligt tegenwoordig ingebed door het 
bedrijventerrein.	Het	nog	aanwezige	oude	gemaal	heeft	als	gemeentelijk	
monument verborgen potentie bij herstructurering van het gebied te midden 
van het bedrijventerrein.

Het	profiel	kenmerkt	zich	door	bomenrijen	welke	direct	tegen	de	watergang	
aan	zijn	geplaatst.	De	westzijde	is	voorzien	van	een	fietspad	waar	de	oostzijde	
samenkomt met de wijkontsluitingsweg van de Molenvlietbaan.
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2.3.2 Verhardingsproblematiek

De	dichte	massa	aan	grootschalige	bedrijfspanden	met	daar	tussenin	bijna	
compleet	verharde	straten	raakt	aan	twee	urgente	klimaatthema’s.

Hittestress
Met de prognose dat het over langere periodes met extremere pieken 
droger	en	heter	zal	worden	ligt	er	een	grote	opgave	in	het	verschiet	voor	de	
bedrijventerreinen.	Verharding	zorgt	ervoor	dat	hitte	langer	vastgehouden
wordt. Hoe donkerder het materiaal, hoe meer warmte er wordt vastgehouden 
en hoe warmer het in de openbare ruimte wordt. De Hollandbaan is een groene 
structuur	die	voor	verkoeling	zorgt	en	waar	men	met	voldoende	schaduw	kan	
fietsen.	In	de	rest	van	het	gebied	is	aanzienlijk	sprake	van	hittestress.
De grote donkere dakoppervlaktes dragen daarnaast nog eens extra bij aan de 
opwarming en de verdamping van hemelwater. Hier ligt een deels onbenutte 
potentie voor de opwekking van energie.

Waterproblematiek
De sterk verharde openbare ruimte leidt ook tot waterhuishoudkundige 
problemen. Met de prognose dat piekbuien in de toekomst steeds heviger 
zullen	worden,	zal	de	riolering	in	toenemende	mate	sneller	overbelast	raken	
met onder andere waterschade voor ondernemers tot gevolg. Voornamelijk 
aan de Kuipersweg en Touwslagersweg is er sprake van wateroverlast. De 
waterproblematiek vraagt om het ontharden van openbare ruimte waar 
mogelijk.	Ontharden	of	het	toepassen	van	permeabele	materialen	draagt	bij	aan	
het	verminderen	van	wateroverlast	doordat	water	de	kans	krijgt	om	te	infiltreren.

waterproblematiek in de Touwslagersweg en de Kuipersweg 
bron:	Klimaateffectenatlas.nl

hittestress op het bedrijventerrein 
bron:	Klimaateffectenatlas.nl
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2.4 ONTSLUITING
 
2.4.1 Aansluitende wegen

Kuipersweg
De Kuipersweg maakt onderdeel uit van de te ontwikkelen ontsluitingsweg door 
het	plangebied	heen.	De	Kuipersweg	betreft	een	smal	en	grijs	profiel	waar	de	
rijbaan	dominant	is.	Op	sommige	plekken	is	er	een	compact	trottoir	aanwezig	
maar	is	deze	niet	continu	omdat	deze	ondergeschikt	is	gemaakt	ten	opzichte	van	
inritten en parkeervakken.

Barwoutswaarder
De	Barwoutswaarder	betreft	de	noordelijke	ontsluiting	tot	het	bedrijventerrein.	
De	noordzijde	van	de	weg	kenmerkt	zich	door	veelal	woonbebouwing	als	
overbrugging	tot	de	Oude	Rijn	en	het	achterliggende	Jaagpad.	De	zuidzijde
kenmerkt	zich	door	bedrijfspanden	met	in-	en	uitritten	direct	aangesloten	op	de	
weg.	De	Barwoutswaarder	is	ook	onderdeel	van	de	hoofdfietsstructuur	wat	met	
de	combinatie	van	zwaar	vrachtverkeer	een	suboptimale	situatie	oplevert.
 
Hollandbaan 
De	Hollandbaan	is	de	hoofdontsluitingsweg	voor	het	Bedrijventerrein	aan	de	
zuidzijde	en	voor	de	Woonwijk	Molenvliet.	In	oostelijke	richting	vindt	deze	
aansluiting op de Rijksweg A12 en in westelijke richting eindigt de Hollandbaan 
als doodlopende weg en directe overgang tot het open landschap. De gemeente 
Woerden	onderzoekt	de	mogelijkheden	om	aansluiting	te	vinden	op	een	
randweg	aan	de	westzijde	van	de	kern.
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6 7,5 2,5 2,5
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2.4.2	 Ontbrekende	schakels	langzaamverkeer

De	groen-blauwe	structuren	ten	zuiden	van	de	Hollandbaan	zijn	in	de	loop	der	
tijd	afgesneden	van	de	Oude	Rijn	door	de	ontwikkeling	van	het	bedrijventerrein.	
Met de herstructurering van het bedrijventerrein ontstaan kansen om een 
verbeterde aansluiting te vinden op de groen-blauwe structuren welke
dienst	doen	als	recreatieve	langzaam	verkeersverbindingen.	Via	het	platform	
bruggenbank.nl kunnen overbodige bruggen middels hergebruik in Nederland 
een	nieuwe	betekenis	krijgen	op	locaties	waar	ze	een	waardevolle	toevoeging	
zijn. 

Langzaamverkeersbrug	Middelwetering	(A)
De Middelwetering ligt in het verlengde van de Kuipersweg en het 
Rembrandtbrug tracé. Bij de realisatie van het nieuwe tracé over het 
bedrijventerrein ontstaat een logische schakel tussen de middelwetering en het 
vogelwikkelveld.	Voor	de	woonwijk	Molenvliet	zal	dit	een	belangrijke	wandel	en	
fiets	verbinding	vormen.

Langzaamverkeersbrug	Molenvliet	(B)
De historische Molenvliet wordt onderbroken door de Hollandbaan. Het 
interessante	aan	het	verwezenlijken	van	deze	schakel	is	dat	de	Molenvliet	naast	
een landschappelijke structuur ook aansluit op het Winkelcentrum en het oude 
gemaal	wat	in	potentie	tot	een	bijzondere	hotspot	voor	de	stad	getransformeerd	
kan worden.

ontbrekende	Langzaamverkeersschakels	aansluitend	op	landschappelijke	
structuren

buurtgroen aan het einde van de Middelwetering (A)
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2.5 KOPPELKANSEN

Het	Rembrandtbrugtracé	en	ontwikkeling	van	de	brug	over	de	Oude	Rijn	
brengen,	naast	klimaatadaptatie,	ook	andere	koppelkansen	met	zich	mee.	Deze	
analyse gaat in op waar mogelijke potenties liggen.

2.4.1 Energie

De	herontwikkeling	kan	bijdragen	aan	de	energietransitie	van	de	gemeente	of	
het bedrijventerrein. Net als iedere andere gemeente in Nederland is Woerden 
onderdeel	van	een	grotere	energiestrategie	(RES	U16).	In	het	conceptbod
RES	1.0	van	de	regio	ligt	de	focus	deels	op	zon	op	grootschalige	daken.	Het	
bedrijventerrein	Barwoutswaard	is	volgens	de	zonnekaart	zeer	geschikt	voor	het	
plaatsen	van	zonnepanelen.	Veelal	door	de	platte	daken	van	de	bedrijfspanden.

De	ontwikkeling	van	zonnepanelen	op	bedrijfspanden	heeft	ook	impact	op	de	
openbare	ruimte	en	infrastructuur.	Meer	energieopwekking	in	dit	gebied
vraagt	om	netverzwaring	wat	een	aanpassing	van	het	(ondergrondse)	netwerk	
betekent.	De	herontwikkeling	van	de	Kuipersweg	kan	een	koppelkans	zijn	om	
deze	(toekomstige)	netverzwaring	mee	te	nemen.	Hierdoor	hoeft	de	straat	in	de	
toekomst niet nogmaals open wat toekomstige kosten en overlast kan beperken. 
Naast	netverzwaring	kan	de	(semi-)openbare	ruimte	ook	bijdrage	aan	het

(tijdelijk) opslaan en distributeren van energie in de omgeving. Parkeerplaatsen 
(publiek	of	privaat)	kunnen	uitgebreid	worden	met	EV-boxen	waarbij	de	
elektrische	auto’s	als	accu’s	functioneren	van	de	zonnepanelen.	Daarnaast	kan	
er op gebiedsniveau een uitwisseling van energie gerealiseerd worden om vraag 
en	aanbod	tijdens	piekmomenten	(wanneer	de	vraag	het	hoogst	is	en/of	de	
opbrengst	van	panelen	het	hoogst	is)	te	verlichten.	Dit	zijn	kansen	die	aan	bod	
komen	wanneer	een	netverzwaring	niet	direct	mogelijk	is.	Deze	mogelijkheden	
zullen	in	breder	verband	met	de	gemeente	verkend	moeten	worden.

Concrete koppelkansen
 - Stimuleren	van	zon	op	dak;
 - Reserveren	van	netverzwaring/aanpassingen	ondergrondse	infrastructuur	

onder Rembrandtbrugtracé
 - Faciliteren	van	functies	(privaat	of	publiek)	die	bijdragen	aan	het	

energiesysteem/-netwerk;

geschiktheid	daken	voor	zonnepanelen
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geschiktheid	daken	voor	zonnepanelen

2.4.2 Circulaire economie

Gemeente	Woerden	zet	actief	in	op	de	transitie	naar	een	circulaire	economie.	In	
2017	heeft	de	gemeente	een	actieplan	opgesteld.	Hierin	heeft	de	gemeente	de	
volgende	ambitie	geformuleerd:
“Uiterlijk in 2050 hebben we in Woerden een volledig circulaire economie 
gerealiseerd. Daarvoor gebruiken we t.o.v. 2017 in 2030 al 50% minder primaire 
grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).”

In	de	uitwerking	van	deze	ambitie	spelen	bedrijven	een	belangrijke	rol.	In	de
eerste	periode	(2018-2022)	wilt	de	gemeente	inzetten	op	de	doelen:
• het koppelen van bedrijven en sectoren, groene innovatie en 

nieuw  economische kansen voor de regionale economie rond concrete 
businesscases op basis van de principes van cradle2cradle, biobased en 
circulaire economie;

• burgers, bedrijven, organisaties en overheid in Woerden werken structureel 
en	constructief	samen	om	grondstofstromen	en	reststromen	meer	circulair	
te maken op met name lokale en regionale schaal;

• doorbraken versnellen in voor Woerden kenmerkende bedrijvigheid 
(agrarische productie, voedingsmiddelenindustrie, handel, retail), om meer 
circulair te werken.

Circulaire openbare ruimte
Naast	de	inzet	van	de	bedrijven	in	de	circulaire	economie	draagt	het	
Rembrandtbrugtracé ook bij aan de circulaire economie. Een concreet project 
volgens	het	actieplan	is	‘Circulaire	openbare	ruimte’	waar	bij	een	of	meer	pilots	
de openbare ruimte volgens de circulaire principes wordt omgevormd. Hierbij 
ligt	de	focus	voornamelijk	op	het	ontwerp.	Door	de	herontwikkeling	van	de	
Kuipersweg	dienen	er	mogelijk	panden	geruimd	te	worden	en/of	ontstaan	er	
nieuwe	te	ontwikkelen	kavels.	Voor	deze	bouwactiviteiten	kunnen	ook	circulaire	
principes worden toegepast.

Aanwezige	circulaire	functies
Binnen	het	bedrijventerrein	Barwoutswaarder	liggen	al	enkele	functies/	
bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie. De belangrijkste is het 
stadserf	/	de	milieustraat	van	gemeente	Woerden.	Op	deze	locatie	komen	veel	
grondstofstromen	samen	die	een	nieuwe	bestemming	of	functie	krijgen.
Daarnaast	bieden	de	aanwezige	bedrijven	ook	veel	kansen	voor	het	stimuleren	
of	faciliteren	van	een	circulaire	economie	in	het	gebied.	Afvalstoffen	van	een	
bedrijf	kunnen	weer	een	grondstof	zijn	voor	een	ander	bedrijf.	Om	dit	verder	te	
ontwikkelen	dient	er	aanvullend	onderzoek	gedaan	te	worden.

Concrete koppelkansen

• ontwikkelen/stimuleren	van	circulaire	hub	rondom	Stadserf	Woerden;
• toepassen van circulaire ontwerpprincipes bij Rembrandtbrugtracé;
• toepassen van circulaire principes voor bouwen/slopen/renoveren van 

panden;
• faciliteren	van	circulaire	functies	in	gebied	(privaat/publiek).

milieustraat Woerden-West



de	Oude	Rijn	met	historische	elementen	als	het	Jaagpad	(limes),	steenbakkerijen	
(schoorsteen) en historische woningen



21  Witteveen+Bos | 123497/21-018.650	|	Definitief

3
VISIE

De inpassing van de Rembrandtbrug en het daarbij behorende tracé tussen 
de Rembrandtlaan en de Hollandbaan verbindt een aantal noordelijke en 
zuidelijke	groene	(infra-)structuren	in	Woerden	West.	De	nieuwe	ontsluiting	
door	bedrijventerrein	Barwoutswaarder	zal	in	tegenstelling	tot	de	andere	
straten op het bedrijventerrein een groen karakter krijgen, aansluitend op de 
landschappelijke structuren. Hierdoor wordt de Woerdense groen-blauwe
structuur	versterkt,	worden	langzame	en	recreatieve	verkeersroutes	verbonden	
en worden klimaatgerelateerde problemen aangepakt met de inpassing van de 
nieuwe ontsluitingsweg.

De	ruimtelijke	kwaliteit	die	nu	aanwezig	is	in	de	aansluitende	Rembrandtlaan	en
Hollandbaan	zal	in	een	compacter	profiel	vertaald	moeten	worden.

Om	een	duurzame	inrichting	van	het	nieuwe	tracé	te	waarborgen	is	er	een
volgende	set	aan	bouwstenen	geformuleerd:

• vergroenen / verbinden door groene en klimaatadaptieve straat;
• groen	tot	aan	de	gevel	of	verder;
• representatieve voorkanten en entrees;
• parkeren	weren	aan	voorzijde;
• ruimte	voor	fietsers;
• boost	voor	duurzame	energie;
• sturen op circulariteit.



22  Witteveen+Bos | 123497/21-018.650	|	Definitief

Versmelting van structuren
Met het herstructureren van het bedrijventerrein door de 
aanleg van het tracé Kuipersweg / Rembrandtbrug krijgen 
alle aansluitende groen-blauw structuren een nieuwe 
betekenis. Waar het bedrijventerrein eerder een barrière 
vormde	tussen	deze	structuren,	ontstaat	er	een	nieuwe	
ruimtelijke	connectie	tussen	de	noordelijke	en	zuidelijke	
landschappelijke	structuren.	De	aansluitende	structuren	zijn	
echter	vaak	breed	van	opzet	met	veel	groen,	veel	bomen	
en aansluitende waterpartijen. Het bedrijventerrein biedt
in	verband	met	grondposities	van	zittende	ondernemers	
echter een veel compactere ruimte tussen de kavels, 
waardoor	de	kwaliteiten	van	de	ruim	opgezette	profielen	
niet 1 op 1 doorgetrokken kunnen worden. De vertaling 
van de aanliggende groenstructuren, waar de Hollandbaan 
en	de	Rembrandtbaan	onderdeel	van	uitmaken	zullen	
daarom	in	een	compacter	profiel	over	het	bedrijventerrein	
door-ontworpen worden. Daarbij is er in ieder geval ruim 
voldoende maat om een dubbele rij bomen met beplanting 
en onderbegroeiing in te passen, is er voldoende ruimte 
om	comfortabel	en	veilig	te	fietsen	en	is	er	voldoende	
ruimte	om	te	wandelen	langs	de	bedrijfspanden.

samenkomst van drie landschappelijke entiteiten, De Grecht, de Rembrandtlaan 
en	de	Oude	Rijn

voorziene	locatie	noordelijke	aanlanding	van	de	Rembrandtbrug
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1.

2.

een landschappelijke schakel tussen de noordelijke en 
zuidelijke	groen	structuren
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ontsluitingsweg

schakels groenstructuren
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1. 2.

hoe	kunnen	de	aansluitende	ruime	en	landschappelijke	profielen	
vertaald	worden	naar	een	compact	profiel	over	het	bedrijventerrein?
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3.1	 Duurzame	Bouwstenen

Vergroenen
De	nieuwe	ontsluiting	zal	een	groene	uitstraling	introduceren	over	het	
bedrijventerrein, aansluitend op de groene kwaliteit van de Rembrandtlaan 
en	de	Hollandbaan.	De	groene	schakel,	voorzien	van	ecologisch	waardevolle	
beplanting	vormt	hiermee	een	nieuwe	ecologische	noord-zuid	verbinding	in	
Woerden.	Schaduw	gevende	bomenrijen	langs	de	langzaam	verkeersroute	
zorgen	daarnaast	voor	een	aangenaam	fiets	en	wandelklimaat.

Klimaatadaptieve inrichting 
Toenemende regenwateroverlast en hittestress leggen allebei een ruimteclaim 
op	het	bedrijventerrein.	Als	deze	bij	de	herinrichting	niet	meegenomen	worden	
zal	dat	in	toenemende	mate	schade	op	kunnen	leveren	voor	de	gemeente	en	
zittende	ondernemers.	De	principes	voor	herinrichting	zijn	daarom	gericht	op	het	
ontharden en het toepassen van waterdoorlatende materialen om waar mogelijk 
water	te	kunnen	laten	infiltreren	alvorens	het	riool	overbelast	is	bij	piekbuien.
Daarnaast	zorgt	het	aandeel	onverhard	oppervlak	ook	voor	een	vermindering	
van hittestress in het gebied.

Representatieve voorkanten en entrees
Met het doorgaande karakter van de nieuwe ontsluitingsweg verandert ook 
de	aansluiting	en	interactie	van	de	belendende	bedrijfspanden	op	de	straat.	
Bestemmingsverkeer	zal	gepaard	gaan	met	doorgaand	verkeer	en	langzaam	
verkeer	wat	de	straat	tot	een	Woerdense	zichtlocatie	transformeert,	waar	
bedrijven	met	fraaie	gevels,	reclame	en	representatieve	entrees	aansluiten	op	
een	aantrekkelijke	openbare	ruimte	welke	functioneel	is	maar	ook	ruimtelijk	
aantrekkelijk.

Zachte	overgangen	openbaar	/	privé
Een aantrekkelijk bedrijventerrein bestaat naast een goed ingerichte openbare 
ruimte	ook	uit	representatieve	bedrijfspanden.	De	inrichting	van	bedrijfskavels	
draagt	bij	aan	de	uitstraling	van	het	tracé	door	groene	erfafscheiding,	groen	op	
de	kavels	en/of	groene	gevels.	Groene	erfafscheiding,	groen	op	de	kavels	en/	of	
groene	gevels	zorgen	voor	een	prettig	uitstraling	en	overgang	tussen	straat

 en privé domein. Bedrijven worden daarom uitgedaagd om op een passende 
manier aan te sluiten op het openbare domein.

Parkeren concentreren
Representatieve	voorkanten	zijn	lastig	waar	te	maken	als	het	volledig	met	
parkeerplaatsen	wordt	ingericht.	Er	zal	daarom	onderzocht	worden	of	
parkeerplaatsen meer geconcentreerd kunnen worden gerealiseerd, om de 
voorkanten en representatieve entrees vrij te houden. Parkeren kan eventueel 
gebundeld	op	parkeerhofjes	of	aan	de	achterzijde	geplaatst	worden.	Hierdoor	
wordt de nieuwe ontsluiting geen utilitaire ruimte.

Veilige	ruimte	voor	fietsers	en	wandelaars
De	herstructurering	vormt	een	nieuwe	langzaam	verkeersverbinding	tussen	
de	noordelijke	en	zuidelijke	woonwijken	in	Woerden	West.	Hierdoor	wordt	
het Noorden van Woerden verbonden met het buitengebied via de wijk 
Molenvliet.	Een	goede	langzaam	verkeersverbinding	bestaat	hier	minimaal	uit	
een	vrijliggend	fietspad	van	3,5	meter	breed,	of	2	meter	aan	weerszijden	en	
een voetpad van minimaal 1,5 meter breed toegankelijk voor rolstoelen en 
wandelwagen.

Boost	voor	duurzame	energie
De	herontwikkeling	van	de	ontsluiting	biedt	een	kans	om	de	infrastructuur	voor	
energie aan te passen in de ondergrond. De daken van de bedrijven hebben
de	potentie	voor	het	plaatsen	van	zonnepanelen.	Als	deze	potentie	wordt	
benut,	zijn	er	mogelijk	aanpassingen	nodig	aan	het	elektriciteitsnet.	Tijdens	de	
herontwikkeling kan hier rekening mee gehouden worden door ruimte in het 
profiel	te	reserveren	voor	nieuwe	kabels	en	leidingen.

Kansen voor circulariteit
De herstructurering gaat gepaard met het vrijkomen van reeds gebruikte 
materialen	in	de	openbare	ruimte.	Een	deel	van	de	vrijkomende	materialen	zoals	
klinkers en tegels kan mogelijk hergebruikt worden bij de herinrichting van de 
ontsluitingsweg.	Dit	zal	bij	het	maken	van	het	inrichtingsplan	gecheckt	moeten	
worden.



26  Witteveen+Bos | 123497/21-018.650	|	Definitief

bloemenberm	in	het	midden,	Bedrijventerrein	Grote	Polder	Zoeterwoude

zachte	overgang	openbaar	en	privé,	Werkspoorkathedraal	Utrecht
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uitgesproken architectuur met duidelijke entree bedrijfspand	met	grote	raampartijen	aan	een	fietspad,	Hoofddorp

stoer	bedrijfspand	met	ogen	op	straat,	lage	beukenhaag	als	erfafscheiding groene	gevels	met	een	duurzame	uitstraling	op	zichtlocatie
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variantenstudie	naar	compacte	en	kwalitatieve	profielen
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Ruimtelijk: dubbele brede bermen (-) 
Conclusie: verkeerskundig niet optimaal

variant 1b  
Verkeerskundig: fietspaden aan weerszijden (+)
Ruimtelijk: dubbele brede bermen. (-)
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3.2	Principeprofiel	voor	de	inrichting	van	de	ontsluitingsweg

Het	huidige	profiel	van	de	Kuipersweg	is	krap.	Voor	de	nieuwe	ontsluiting	dienen	
sommige	panden	gesloopt	te	worden	en	erfgrenzen	verlegd	te	worden.	Hierdoor	
kan	het	Rembrandtbrug	tracé	ruimer	opgezet	worden	zodat	er	meer	kwaliteit	
geïntegreerd	kan	worden.	Binnen	de	inrichting	van	de	ontsluitingsweg	zijn	
voornamelijk	de	volgende	bouwstenen	relevant:
- vergroenen / verbinden door groene en klimaatadaptieve straat;
-	 ruimte	voor	actieve	mobiliteit	/	fietsers.

Voor	het	Rembrandtbrugtracé	zijn	er	in	samenspraak	met	de	gemeente	Woerden
vier	varianten	afgewogen	met	een	voorkeursprofiel	als	resultaat.

Variant 1a
In	de	basis	is	er	uitgegaan	van	een	standaardprofiel	van	een	bomenlaan	met	
bermen	van	4	meter	en	langzaamverkeer	geconcentreerd	aan	de	oostzijde.	
Verkeerskundig	valt	dit	profiel	echter	af	omdat	een	fietspad	in	twee	richtingen	
aan	de	oostzijde	een	verminderde	verkeersveiligheid	oplevert.

Variant 1b
Dit	principeprofiel	met	fietspaden	aan	weerszijden	is	verkeerskundig	acceptabel	
bevonden,	hoewel	de	fietspaden	aan	weerszijden	onder	de	gewenste	maat	
van	2	meter	breed	komen.	De	bomenlaan	aan	weerszijden	past	minder	goed	
in de visie van een brede groene loper waarin ruimte is voor een wadi, bomen 
meer	ruimte	krijgen	en	bovendien	een	sterkere	buffer	ontstaat	tussen	de	
langzaamverkeerszijde	en	de	nieuw	te	ontwikkelen	oostzijde.

Variant 2a
Dit	principeprofiel	voldoet	aan	een	brede	groene	loper	tussen	gemotoriseerd-	
en	langzaamverkeer.	Echter	laat	ook	hier	de	verkeersveiligheid	te	wensen	over	
doordat	fietsers	geconcentreerd	zijn	aan	de	oostzijde.

  

Variant	2b,	Groene	loper	(voorkeursprofiel)
Bij	deze	variant	wordt	er	uitgegaan	van	een	brede	groene	middenberm	welke	
als	groene	loper	de	ecologische	schakel	maakt	tussen	noord	en	zuid	Woerden.	
De	Groene	loper	zorgt	voor	een	groene	en	zachte	scheiding	tussen	enerzijds	
gemotoriseerd	verkeer	en	anderzijds	langzaam	verkeer	bestaande	uit	fietsers	en	
voetgangers	aan	de	oostzijde.	Ten	behoeve	van	verkeersveiligheid	en	het
stimuleren	van	actieve	mobiliteit	wordt	de	westzijde	ook	voorzien	van	een	royaal
fietspad	ingebed	met	compacte	groene	bermen.	Met	de	herstructurering	van	
de	oostelijke	bedrijfspanden	ontstaat	daarnaast	de	kans	om	representatieve	
bedrijfspanden	met	zichtbare	entrees	te	maken,	aansluitend	op	de	langzaam	
verkeerszijde.	Voordeel	van	de	brede	berm	is	dat	deze	ingericht	kan	worden	om	
de	waterproblematiek	en	hittestress	tegen	te	gaan.	Zo	heeft	de	berm	voldoende	
breedte	om	water	goed	te	kunnen	laten	infiltreren	en	is	er	voldoende	maat	voor	
de	toepassing	van	bomen.	Het	inzaaien	van	een	‘bonte	berm’	met	wilde	bloemen	
en	bloemrijke	grassen	zorgt	daarnaast	voor	een	verbeterde	ecologische	waarde	
tussen	noord	en	zuid	Woerden.	De	bonte	berm	bloeit	8	maanden	waardoor	er	
een aantrekkelijk beeld ontstaat. Daarnaast vergt de berm minder beheer dan 
een	gazon	wat	kosten	bespaart.

de	Kuipersweg,	gezien	vanaf	de	Hollandbaan.	Variatie	in	erfafscheiding
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voorkeursprofiel	ontworpen	op	basis	van	duurzame	bouwstenen

Vergroenen en verkoelen
De brede groene loper draagt bij een aantrekkelijk 
en groen karakter met voldoende ruimte voor 
bomen en beplanting. De brede groenstrook 
functioneert	daarnaast	als	groene	overgang	
tussen	gemotoriseerd-	en	langzaam	verkeer	en	
biedt	bovendien	schaduw	aan	zowel	fietsers	en	
voetgangers	aan	de	oostzijde.

Biodiversiteit
Het	inzaaien	van	de	groene	loper	als	‘bonte	berm’	
met	wilde	en	bloemrijke	soorten	zorgt	ervoor
dat er een volledig nieuwe ecologische schakel 
tussen	noord	en	zuid	woerden	wordt	gelegd.	Het	
aaneenknopen	van	de	groenstructuren	zorgt	voor	
een ecologische verbetering.

Wateropgave
De groene loper kan op het bedrijventerrein, wat 
gevoelig is voor wateroverlast een belangrijke rol 
spelen	in	het	afvoeren	en	laten	infiltreren	van
hemelwater.	De	mogelijkheden	hiervoor	zullen	nader	
onderzocht	moeten	worden.

Fietsen	en	wandelen
Ten	opzichten	van	gemotoriseerd	verkeer	wordt	
actieve	mobiliteit	(fietsen	en	wandelen)	volop	
gestimuleerd.	Door	vrijliggende	fietspaden	aan	
weerszijden	neer	te	leggen	worden	Woerdense	
werknemers	gestimuleerd	om	voor	de	fiets	te	kiezen	
in plaats van met de auto te gaan en ergens te 
moeten parkeren op een vol bedrijventerrein.
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laad en los plekken met grote ruimte claim i.v.m. draaicirckels vrachtwagens

utilitaire	inrichting	met	laad	en	los-dokken,	parkeervakken	en	transformatorhuis

Ruimtelijke consequenties bedrijventerrein 
De	gezamenlijke	ambities	voor	een	doorgaande	weg,	een	veilige	en	
aantrekkelijke	langzaam	verkeersverbinding	en	een	groen	profiel	met	bomen	
geven een grote druk op de ruimte van het Bedrijventerrein.
Een	herstructurering	wat	betreft	bebouwing	is	hierin	onvermijdelijk.	Een	andere	
significante	bottleneck	zijn	de	huidige	laad-	en	losdokken	die	momenteel	direct	
op de Kuipersweg aansluiten. Een ruimtelijk goede en verkeersveilige inpassing 
van	de	ambities	kan	alleen	tot	stand	komen	wanneer	het	nieuwe	tracé	ontzien	
wordt	van	directe	laad-	en	losfaciliteiten	door	vrachtwagens.	Hierdoor	kan	er	
een	heldere,	kwalitatieve	en	overzichtelijke	openbare	ruimte	worden	gemaakt	
(zonder	grote	plakken	uitgegeven	verharding)	waar	bedrijven	op	kunnen	
aansluiten	met	representatieve	entrees	tot	hun	panden.	In	plaats	van	laden	en	
lossen	op	het	nieuwe	tracé	moet	nader	onderzocht	moeten	worden	of	er	vanuit	
de touwslagersweg en het oost-westelijke stuk van de Kuipersweg voldoende 
mogelijkheden	zijn	om	bedrijven	te	faciliteren.
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3.3 Principe voor de aansluiting op belendende kavels

De aanpassingen aan kavels die door sloop opnieuw ontwikkeld worden dragen 
bij aan het groene karakter van de ontsluitingsweg. Bij de aansluiting op 
belendende	kavels	zijn	voornamelijk	de	volgende	bouwstenen	relevant:
• 	groene	erfafscheidingen;
•  representatieve voorkanten en entrees;
•  blinde gevels vergroenen;
• 	kansen	voor	duurzaamheid.

De	voorgestelde	principes	bieden	handvatten	voor	het	realiseren	van	duurzame,	
representatieve	en	groene	erfafscheiding	en	gevels,	welke	bijdragen	aan	het	
groene karakter van het nieuwe Rembrandtbrugtracé.

principe schets met representatieve voorkanten aangesloten op de 
langzaamverkeersverbinding
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blinde gevels vergroenen 

aangename werk en lunchruimte voor medewerkers

hergebruik van materialen

groene	erfafscheiding

lage	beukenhaag	als	erfafscheiding wandelpad	met	groene	buffer	tot	de	weg,	Utrecht groene gevels en groene entrees

Groene	erfafscheiding 
Groene	erfafscheiding,	groen	op	de	kavels	en/of	
groene	gevels	zorgen	voor	een	prettige	uitstraling	
en overgang tussen straat en privé domein. Bedrijven 
worden daarom uitgedaagd om op een passende 
manier	aan	te	sluiten	op	het	openbare	domein.	In	
plaats van hoge hekken worden er in ieder geval een 
groene	erfafscheidingen	voorgeschreven,	eventueel	
gecombineerd met hekken tot 1,20 meter hoog.

Blinde gevels
Blinde	en	functionele	gevels	kunnen	groen	ingericht	
worden	met	opklimmende	of	in	de	gevel	verwerkte	
beplanting.	Ondernemers	dragen	zo	bij	aan	een	
duurzaam	en	groen	karakter	van	het	bedrijventerrein	
zelf.	

Representatieve voorkanten en entrees
De	herstructurering	van	de	oostzijde	maakt	het	
mogelijk	om	representatieve	entrees	georiënteerd	
op	het	Rembrandtbrugtracé	te	maken.	In	plaats	van	
parkeren tegen de gevel kunnen hier aantrekkelijke 
entrees	met	verblijfsplekken	om	buiten	te	zitten	

voor	werknemers	gerealiseerd	worden.	Parkeren	zal	
hiermee	vanuit	de	zijwegen	plaats	moeten	vinden.

Kansen	voor	duurzaamheid
Met de sloop nieuwbouw van panden ontstaat de 
kans	duurzame	bedrijfsgebouwen,	zowel	functioneel	
als in uitstraling te realiseren. Wanneer de 
ontwikkelende	partij	extra	inzet	op	het	vergroenen	
van gevels/daken, het hergebruik van materialen en/ 
of	het	zelf	opwekken	van	energie	kunnen	er	mogelijk	
ontwikkelvoordelen	geboden	worden,	in	de	zin
dat bijvoorbeeld meer m2 bruto vloer oppervlakte
gerealiseerd	mag	worden	op	het	betreffende	kavel.
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3.4	Inpassing	Jaagpad

Opgave
Het	Rembrandtbrugtracé	kruist	de	Oude	Rijn	en	daarmee	doorsnijdt	het	tracé	
ook	het	historische	Jaagpad.	De	ruimte	om	de	Oude	Rijn	te	kruisen	is	beperkt.	
Gegeven de wens om het Rembrandtbrugtracé te realiseren en de uitdaging om 
het	Jaagpad	op	maaiveld	ongelijkvloers	te	kruisen	is	de	opgave	om	te	zoeken	
naar een uitvoerbaar en realistisch inpassing van het Jaagpad die eer doet aan 
de cultuurhistorische waarde van het Jaagpad.
 
Cultuurhistorie 
Het Jaagpad vertelt in meerdere tijdslagen de cultuurhistorische ontwikkeling 
van Woerden als stad in het landschap. Het Jaagpad vormt dan ook een uniek 
stuk	Woerdens	erfgoed	dat	vandaag	de	dag	als	open	lucht	museum	kan	worden	
ervaren. Van Romeins limespad tot trekvaart tot bedrijvigheid aan het water. 
Voor toekomstige generaties vertelt het jaagpad het verhaal over historie en 
ontwikkeling van Woerden. Het waarborgen van een veilige en doorgaande 
route van buitengebied tot centrum is hiermee extra waardevol. Het jaagpad is 
daarmee onlosmakelijk verbonden met de Woerdense identiteit.

In	de	17de	eeuw	ontstond	door	de	economische	vooruitgang	behoefte	aan	
betere	en	snellere	transportroutes.	In	die	tijd	is	de	beurtvaart,	een	lijndienst	van	
goederenzeilbootjes,	een	grote	verbetering	voor	het	vervoer	van	goederen.
Maar	de	kooplieden	zijn	niet	tevreden.	Er	is	nu	wel	regelmaat,	maar	echt	snel	
gaat	het	nog	steeds	niet.	Die	snelheid	gaat	omhoog	als	je	de	schepen	voorziet	
van	een	‘motor’,	in	plaats	van	zeilen.	De	motor	bestaat,	als	de	schipper	het	kan	
betalen,	uit	paardenkracht,	of	anders	mensenkracht.	Het	paard	loopt	dan	over	
een	speciaal	aangelegd	pad	langs	de	waterkant:	het	Jaagpad,	vaak	bedekt	met	
schelpengruis. Via een lijn wordt de schuit voortgetrokken. Los van weer en wind 
loopt	de	viervoeter	zo’n	7	km/uur.	De	reis	van	Utrecht	naar	Leiden	gaat	dan	twee	
keer	zo	snel:	zeven	uur!	Met	spanpaarden	haal	je	wel	11	of	12	km/uur.
 
Voor die tijd is het jaagsysteem met trekschuiten een enorme technische 
doorbraak.	Er	ontstaat	een	heel	stelsel	van	snelle	trekschuitverbindingen.	Ook	

Woerden	zit	in	dat	netwerk.	Halverwege	de	zeventiende	eeuw	overleggen	
Woerden	en	Utrecht	over	de	aanleg	van	een	jaagpad	langs	de	Oude	Rijn.	Leiden	
hoort	dat	en	wil	meedoen,	zodat	de	verbinding	kan	worden	doorgetrokken	tot	
de	Sleutelstad.	De	drie	steden	verdelen	de	kosten	en	eventuele	verliezen,	maar	
ook de winst op de exploitatie. De inkomsten bestaan uit vrachttarieven en tol. 
En	het	Jaagpad	moet	je	onderhouden.	Bij	bochten	komen	er	‘rolpalen’	waarmee	
een	schuit	keurig	in	het	spoor	blijft	in	plaats	van	tegen	de	oever	te	botsen.

Het	Jaagpad,	dat	in	1666	in	gebruik	wordt	genomen,	is	meteen	een	succes.	In	het	
eerste	half	jaar	van	haar	bestaan	maken	11.334	personen	gebruik	van	de	nieuwe	
dienst.	Dat	komt	omdat	er	nu	meer	afvaarten	per	dag	mogelijk	zijn	en	je	van	
tevoren weet hoe laat je ergens bent. Een echte dienstregeling dus. Vergelijkbare 
dienstregelingen	komen	er	vanaf	Woerden	naar	Montfoort,	Gouda/Rotterdam	en	
Amsterdam.	Ook	vanuit	andere	plaatsen	komen	er	schuitverbindingen	met	een	
betrouwbare	dienstregeling.	Zoals	tussen	Oudewater	en	Amsterdam.
Bron:	www.verhaalvanwoerden.nl.

groene gevels en groene entrees



36  Witteveen+Bos | 123497/21-018.650	|	Definitief

het	Jaagpad	als	continue	langzaamverkeersverbinding	tussen	stad	en	landschap 
mogelijke	transformaties	op	termijn:	bezinestation,	pannebakkerijen,	Leidekkersweg

Herontwikkeling Woerden-West
De	ononderbroken	langzaamverkeersverbinding	krijgt	een	nog	
grotere betekenis wanneer het oostelijke deel van het
bedrijventerrein,	rondom	het	oude	gemaal	getransformeerd	kan	
worden tot een levendige woonwijk. Als een van de belangrijke 
binnenstedelijke inbreidingslocaties is dit gebied voor Woerden 
een grote kans om op een verantwoorde manier de nijpende 
woningbouwopgave een stevige plek te geven en tegelijkertijd een 
aantrekkelijk stuk stad met een eigen identiteit te maken nabij het 
centrum.	Met	het	oog	op	nieuwe	bewoners	zou	het	daarom	een	
ondoordachte	keuze	zijn	om	het	jaagpad,	als	gevolg	van	de
Rembrandtbrug, te moeten onderbreken als lange landschappelijke 
verbinding tot het buitengebied. De importantie voor continue en 
veilige	routes	zal	groter	worden	in	de	toekomst	doordat	er	veelal	
ingezet	wordt	op	verdichting	en	binnenstedelijke	inbreiding.
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Unieke	openbare	ruimte	aan	de	Oude	Rijn
Het jaagpad kent als openbare route langs het water een onlosmakelijke relatie 
met	de	Oude	Rijn.	Waar	het	pad	vroeger	vooral	een	economische	reden	had	is	
deze	tegenwoordig	meer	van	recreatief	en	lokaal	belang	binnen	het	Woerdense	
en regionale recreatieve netwerk. De continuering van het Jaagpad, lopende 
langs	de	Oude	Rijn	maakt	dat	bewoners	in	een	verkeersluwe	omgeving	zich	op	
comfortabele	wijze	langs	dit	pad	kunnen	bewegen	en	kunnen	genieten	van	het	
water,	de	monumenten	en	historische	gebouwen	aan	weerszijden	van	de	Oude	
Rijn.	Waar	geen	bebouwing	langs	het	water	staat	verbreedt	het	pad	zich	daarnaast	
in	aangename	open	plekken,	welke	geschikt	zijn	om	tijdelijk	te	verblijven.	Het	
Jaagpad is een recreatieve en prettige verbinding van de binnenstad van Woerden 
naar	het	buitengebied.	Elke	nieuwe	onderbreking	van	het	Jaagpad,	zonder	
inpassing	van	comfortabel	doorgaande	langzaamverkeersroute,	maakt	dat	het	
Jaagpad	zijn	betekenis	als	langlopende	structuur	tot	aan	het	Woerdense	centrum	
en	het	westelijke	buitengebied	meer	en	meer	verliest.	De	Oude	Rijn,	welke	stad	
en	landschap	met	elkaar	in	verbinding	zet	vormt	een	belangrijke	landschappelijke	
drager	van	de	gemeente	Woerden.	Het	bijzondere	is	dat	het	Jaagpad,	ook	in	
bebouwd gebied openbaar toegankelijk is waardoor de Woerdenaar en de recreant 
de	historische	structuur	kan	volgen	als	comfortabele	groen-blauwe	structuur.	
Deze	langzaam	verkeersroute	is	vanuit	het	centrum	en	vanaf	de	Boerendijk	de	
belangrijkste continue ontsluiting tot het open landschap in het groene hart.

Recreatieve waarde
Het Jaagpad vervult als ononderbroken en autoluwe route een belangrijke 
recreatieve	functie	voor	Woerden	en	de	regio.	Hoewel	de	breedte	van	het	Jaagpad	
beperkt	is	wordt	het	jaagpad	door	bewoners	en	recreatieve	gebruikers	verkozen	
boven	de	parallel	lopende	Barwoutswaarder,	waar	zwaar	vrachtverkeer	op	ontsluit	
en	goede	fiets-	en	wandelpaden	geheel	ontbreken.	Het	Jaagpad	is	daarnaast	
verbonden	aan	meerdere	regionale	fietsroutes	waaronder	de	romeinse	limesroute	
tussen	Bodegraven	en	Harmelen	en	de	route	rondom	de	Oude	Hollandse	
waterlinie. Daarnaas tis het Jaagpad onderdeel van het wandel(knooppunten)
netwerk, de Koningklijke weg, de Waterlinieweg en diverse lokale wandelommetjes.

recreatieve gebruikers maken gebruik van het autoluwe Jaagpad

recreatievaart	over	de	Oude	Rijn
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Romeinse Limesroute
Het Woerdense Jaagpad is onderdeel van de limesroute, lopende tussen 
Bodegraven	en	Harmelen.	De	Limes	refereert	naar	het	Romeinse	woord	voor	
grens.	De	Limes	verbond	de	tientallen	forten	en	wachttorens	waarmee	de	
Romeinen	zich	wilden	beschermen	tegen	invallen	van	de	barbaren	uit	het	
noorden	–	de	Germanen.	De	forten	(castella),	wegen,	havens	en	schepen	uit	
die tijd liggen voor een deel nog in de bodem verborgen. De Limesroute 
rijgt	meer	dan	40	bijzondere	plekken	aan	elkaar,	meanderend	door	het	fraaie	
rivierenlandschap	en	het	Groene	Hart.	Tegenwoordig	zijn	de	limes	onderdeel	van	
Unesco	werelderfgoed.

Oud	hollandse	Waterlinie	fietsroute
De	Oud	Hollandse	Waterlinie	is	gekoppeld	aan	een	recreatieve	fietsroute	welke	
Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden, Nieuwkoop aan elkaar knoopt in 
het	groene	hart.	De	Oude	Hollandse	Waterlinie	ontstond	in	de	Gouden	Eeuw	
(1600-1700).	Een	laag	water	van	circa	40	bij	50	cm	zou	het	land	voor	een	leger	
onbegaanbaar	en	voor	schepen	onbevaarbaar	maken.	Deze	linie	liep	van	Noord-	
Brabant	tot	aan	de	voormalige	Zuiderzee	bij	Muiden.	Op	de	doorgangen	–	zoals	
dijken en wegen – lagen vestingsteden en kleinere posten.

UNESCO	Werelderfgoed,	de	neder-germaanse	limes 
	Bron:	Ziegelbrenner

de recreatieve route tussen Harmelen en Bodegraven via het Jaagpad  
Bron:	Beleefwoerden.com

de recreatieve route tussen Harmelen en Bodegraven via het 
Woerdense	Jaagpad	Bron:	stichting	groene	hart

romeinse	Limesroute:	Bodegraven	centrum	-	
Wierickerschans	Bron:	langs	de	limes
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Kans	voor	erfgoed	en	ontmoetingsplek
De	samenkomst	van	alle	recreatieve	routes	lopende	langs	de	Oude	Rijn	en	het	
Jaagpad in combinatie met de kruising van de Rembrandtbrug maken dat er in 
potentie	een	nieuw	hotspot	ontstaat	waar	recreatieve-	en	werkfuncties	bij	elkaar	
komen.	De	nog	onbestemde	plekken	langs	de	brug	zouden	daarbij	ingezet	of	
geprogrammeerd	kunnen	worden	om	een	bijzondere	ontmoetingsplek	te	maken	
op het Bedrijventerrein.

Het	toevoegen	van	een	verblijfsplaats	met	een	terras	gericht	op	de	Oude	Rijn	
en	een	verwijzing	naar	de	historische	importantie	van	het	Jaagpad	kan	deze	
plek	tot	een	levendig	ontmoetingspunt	maken	waar	bedrijfsleven	en	recreatie	
elkaar	versterken.	De	verschillende	historische	verwijzingen	langs	het	Jaagpad	
en de trekvaart naar het romeinse verleden is een aanknopingspunt voor het 
toevoegen	van	een	nieuwe	verwijzing	op	de	aangewezen	zoeklocatie.

de	Romeinse	muur	aan	de	Oude	Rijn,	
muurschildering tegen geluidswand pannenbakkerij

historische	verwijzing:	De	knielende	Romeinse	
soldaat bij het marskamp van Ermelo

zoeklocatie	verblijfsplaats	verwijzing	cultuurhistorie,	 
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Beoordeling oplossingsrichtingen
Het Jaagpad kent als openbare route langs het water een onlosmakelijke relatie 
met	de	Oude	Rijn.	Waar	het	pad	vroeger	vooral	een	economische	reden	had	is	
deze	tegenwoordig	meer	van	recreatief	belang	voor	het	Woerdense	recreatieve	
netwerk.	De	continuering	van	het	Jaagpad,	lopende	langs	de	Oude	Rijn	maakt	
dat	bewoners	in	een	verkeersluwe	omgeving	zich	op	comfortabele	wijze	langs	dit	
pad kunnen bewegen en kunnen genieten van de monumenten en historische 
gebouwen	aan	weerszijden	van	de	Oude	Rijn.	Waar	geen	bebouwing	langs
het	water	staat	verbreedt	het	pad	zich	daarnaast	in	aangename	open	plekken,	
welke	geschikt	zijn	om	tijdelijk	te	verblijven.	Elke	nieuwe	onderbreking	van	het	
Jaagpad,	zonder	inpassing	van	comfortabel	doorgaande	langzaam	verkeersroute,	
maakt	dat	het	Jaagpad	zijn	betekenis	als	langlopende	structuur	tot	aan	het	
Woerdense centrum en het westelijke buitengebied verliest.

Oplossingsrichting	1a:	Onderdoorgang	op	land
Het toepassen van een onderdoorgang onder de nieuwe Rembrandtbrug borgt 
de continuering van het Jaagpad als landschappelijke, cultuurhistorische en 
recreatieve	route	tot	het	buitengebied.	Langzaam	verkeer	kan	met	een	doorgang	
onder	de	Rembrandtbrug	op	dezelfde	manier	gebruik	blijven	maken	van	de	
route	langs	het	water,	zonder	dat	daarbij	extra	kruisingen	met
gemotoriseerd	verkeer	nodig	zijn.	Door	bij	het	integrale	ontwerp	het	zicht	vanuit
de	onderdoorgang	op	de	Oude	Rijn	open	te	houden	ontstaat	er	daarnaast	
een verbeterde relatie met het water, doordat men op ooghoogte over het 
water	heen	kijkt.	De	sociale	veiligheid	kan	op	deze	manier	ook	goed	worden	
gewaarborgd	doordat	het	open	zicht	op	het	water	zorgt	dat	men	niet	tijdelijk	
uit	het	zicht	verdwijnt	in	een	gesloten	tunnelbak.	Nadeel	van	dit	ontwerp	is	
dat er een waterkerende wand gerealiseerd dient te worden welke aan de 
veiligheidseisen	dient	te	voldoen.	Op	basis	van	dit	ontwerp	is	een	globale	
inschatting gemaakt van de investeringskosten om een onderdoorgang in 
combinatie met de brug aan te leggen. De extra investeringskosten voor de 
bouw	van	de	onderdoorgang	liggen	indicatief	tussen	de	€	1-	en	€	1,5	miljoen.

Oplossingsrichting	1b:	Onderdoorgang	op	water
Een	licht	goedkopere	variant	op	de	onderdoorgang	op	land	betreft	het	
voorbeeld van de onderdoorgang op water, welke gebruik maakt van het 
wateroppervlakte	van	de	Oude	Rijn.	De	van	de	Rembrandtbrug	losstaande	
onderdoorgang kan eenvoudiger gerealiseerd worden doordat de waterkerende 
functie	van	de	oevers	onaangetast	blijft.	Een	nadeel	van	het	gebruik	maken
van	het	waterlichaam	betreft	de	doorstromingscapaciteit	welke	al	significant	
verminderd	wordt	door	de	toepassing	van	de	brugconstructie.	Deze	optie	vraagt	
om	een	aanvullend	onderzoek	en	afstemming	met	het	waterschap.

Oplossingsrichting	2:	Gelijkvloerse	inpassing
De	nieuwe	ontsluitingsweg	over	de	Oude	Rijn	krijgt	een	50	km/u-karakter.	Dit	
maakt,	los	van	de	taluds	tot	de	brug,	dat	de	oversteekbaarheid	voor	fietsers	
en	voetgangers,	komende	vanaf	het	Jaagpad	leidt	tot	conflictpunten.	Fietsers	
en	voetgangers	kunnen	in	deze	variant	in	twee	fasen	oversteken.	Gezien	de	
verwachte	intensiteiten	en	de	oversteek	in	twee	fasen	zijn	er	voldoende
hiaten	om	het	Rembrandttracé	vlot	en	veilig	over	te	kunnen	steken.	Gezien	het	
hoogteverschil	van	de	brug	tegenover	het	Jaagpad	zullen	er	aan	weerszijden	
van het Jaagpad trappen en taluds gerealiseerd moeten worden om de nieuwe 
brug	te	passeren.	De	fietsers	worden	omgeleid	naar	de	fietsoversteek	in	de	
Barwoudtswaarder.	Het	Jaagpad	zal	met	deze	oplossing	zijn	betekenis	als	
continue	langzaam	verkeersroute	vanuit	het	Woerdense	centrum	deels	echter	
verliezen.	De	kosten	voor	een	zorgvuldige	inpassing	van	het	Jaagpad	worden	
geschat op EUR 50.000,--.
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onderdoorgang	met	behoud	van	zicht	op	water,	Nelson	Mandelabrug	Utrecht onderdoorgang staat vrij van bestaande brug, Haarlem

architectonisch vormgegeven onderdoorgang in stad Gent functionele	onderdoorgang	langs	de	trekvaart	Stroobos,	Friesland
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gelijkvloerse kruising van het Jaagpad met middenberm, Broekvelderbrug

trap	vanaf	het	Jaagpad,	matige	oversteekbaarheid,	Blauwe	brug	N419
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Conclusie inpassing Jaagpad
De	Oude	Rijn	en	het	Jaagpad	vervullen	als	ononderbroken	verbinding	tussen
de stad en het buitengebied een belangrijke cultuurhistorische en recreatieve 
waarde.	In	de	toekomst	zal	het	recreatieve	en	historische	belang	van	het	Jaagpad	
verder toenemen bij een verdere verstedelijking van de stad.

Er	zijn	twee	mogelijk	oplossingsrichtingen	geschetst.	De	basis	oplossingsrichting	
is	een	gelijkvloerse	oversteek	voor	de	fietsers	en	voetgangers.	Deze	
oplossingsrichting	past	binnen	de	financiële	scope	zoals	deze	door	de	
gemeenteraad is vastgesteld. De tweede oplossingsrichting komt tegemoet 
aan	het	uitgangspunt	om	het	Jaagpad	zoveel	mogelijk	in	ere	te	houden	als	
recreatieve	en	cultuurhistorische	route.	En	gezien	de	kosten	(circa	1,5	miljoen	
euro)	maakt	deze	oplossingsrichting	geen	onderdeel	uit	van	de	huidige	scope.

De	wens	blijft	bestaan	om	het	Jaagpad	ongelijkvloers	te	kruisen.	Op	dit	moment	
past dit niet binnen de scope van het project. Een volgende stap kan moet 
zijn	om	nader	onderzoek	te	doen	naar	de	mogelijk	inpassing,	de	daarmee	
samenhangende kosten (grotere nauwkeurigheid) en mogelijkheden om een 
ongelijkvloerse	oplossing	te	financieren	door	middel	van	subsidies.

Een gebiedsoverstijgende visie, op het schaalniveau van de gemeente Woerden 
over	de	historische,	de	recreatieve	en	de	potentiële	toekomstige	waarde	van	de	
Oude	Rijn	en	het	Jaagpad	ontbreekt.	Doordat	er	geen	helder	toekomstbeeld
is	over	het	belang	en	de	waarde	van	de	Oude	rijn	en	het	Jaagpad	ontbreken	er	
heldere kaders om de voorkeur voor een investering in een onderdoorgang aan 
te toetsen. Geadviseerd wordt hier in gebiedsoverstijgend verband een heldere 
visie	te	vormen	welke	belangrijke	strategische	en	ruimtelijke	keuzes	voor	de	
lange	termijn	binnen	de	gemeente	overziet.
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