
 

 

 

 

 

 

 

 

INSPRAAKNOTITIE 24 NOVEMBER 2022 

 

Wij maken ons zeer ernstige zorgen!!! 

 

Ik ben Martino van Nieuwkerk, mede eigenaar van Twin Sport Onroerend Goed 

B.V. en belanghebbende van Twin Sport B.V. en Twin Sport Online B.V. 

Twin Sport is gevestigd aan de Kuipersweg 37 en het aangelegen pand aan de 

Touwslagersweg 21, vanuit deze locatie exploiteert Twin Sport 18 Intersport 

winkels verspreid over het land en 1 grote webshop. Op deze locatie 

kuipersweg / Touwslagersweg zijn in het in 2017 geheel gerenoveerde pand 

(zie foto 1 , foto 2 en overzichtsfoto 3) het hoofdkantoor, het logistiek centrum 

en webshop gevestigd. Op het hoofdkantoor worden door de afdelingen 

administratie, inkoop en marketing werkzaamheden verricht voor alle 18 

Intersport winkels. In het logistiek centrum komen de goederen voor alle 

winkels en de webshop binnen, worden hier geprijsd en gelabeld en vervolgens 

verdeeld naar de filialen. Het transport naar de filialen wordt met 3 eigen 

vrachtwagens en een bestelauto verricht. Op de locatie ligt ook voorraad voor 

zowel de winkels als de webshop. De gehele webshop wordt vanuit de locatie 

Kuipersweg / Touwslagersweg geëxploiteerd. Er zijn ruim 70 medewerkers 

werkzaam op deze locatie. 

 

De keuze voor de Rembrandtbrug gaat grote gevolgen voor Intersport 

Twinsport hebben !! 

Ons pand staat in het traject en zal gedeeltelijk gesloopt moeten worden om 

vervolgens aan de zijkant aan ons pand een nieuw kantoor te bouwen. De inrit 

aan de Kuipersweg welke gebruikt wordt voor de inkomende goederen 

(leveranciers) gaat geheel weg! (zie foto 4) Hier lossen op dit moment dagelijks 



 

 

 

 

 

 

 

25 vervoerders met hun vrachtwagens tot 22 meter hun goederen. Al deze 

vervoerders zouden door de voorgenomen plannen via de Touwslagersweg aan 

de achterkant van ons pand moeten gaan lossen. Dit is echt onmogelijk omdat: 

• De Touwslagersweg is te smal, vrachtwagens kunnen elkaar niet eens 

passeren ( zie foto 5). 

• De Touwslagersweg is doodlopend, waar moeten vrachtwagens keren? 

• Er is geen plek voor wachtende vrachtwagens. 

Naast de vrachtwagens die komen lossen zijn er ook nog onze eigen 

vrachtwagens die hier moeten laden om de winkels te bevoorraden, de auto’s 

van onze medewerkers om te parkeren, de vrachtauto’s die bij Jongerius 

(Renault) auto’s en onderdelen komen afleveren, de klanten van Jongerius en 

de vrachtauto’s van buurman Patrick van den Hoeven die allemaal door de 

Touwslagersweg heen moeten. De doodlopende Touwslagersweg  waar niet 

eens 2 vrachtwagens elkaar kunnen passeren! Dit kan niet en wordt 1 groot 

drama!! 

Naast dit grote logistieke probleem gaan we ook nog zo’n 20 a 25 

parkeerplaatsen inleveren, parkeerplaatsen die we echt hard nodig hebben en 

dus ook niet kunnen missen. 

 

In het eerste gesprek met de gemeente is ons toegezegd dat Twin Sport in 

Woerden gevestigd kan blijven, dat er een passende oplossing komt op de 

huidige locatie of elders in Woerden. Wij zouden zonder beperkingen kunnen 

blijven functioneren zonder financieel gedupeerd te worden. 

Wij zijn op dit moment nog steeds met de gemeente in gesprek, wij willen 

graag meewerken aan een goede oplossing maar vooralsnog is deze er nog 

niet. We hebben dan ook nog geen concreet passend voorstel gekregen en 

daarom maak ik me ernstige zorgen! 

 



Ik denk dat de gemeente het plan “Rembrandtbrug” moet uitstellen totdat er 

een oplossing is gevonden voor de gedupeerde ondernemers. 

Een oplossing kan zijn een deal met 1 van de gedupeerde ondernemers of 

omliggende buren om zich elders in Woerden te gaan vestigen om zo ruimte te 

creëren voor de blijvende ondernemingen om de problemen op te lossen. Een 

andere oplossing is eerst het nieuwe toekomstige bedrijventerrein aan de 

Burgemeester van Zwietenweg afronden waardoor er schuifruimte ontstaat om 

de problemen in het project “rembrandtbrug” op te lossen. 

Nogmaals ik maak me ernstige zorgen en verzoek u dit project op te schorten 

tot er oplossingen zijn. 

Bedankt voor uw aandacht! 

Martino van Nieuwkerk 

Mail: [bekend bij griffie]

Tel: [bekend bij griffie]

mailto:martino@twinsport.nl
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