
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

!Raadsleden; v.molkenboer@woerden.nl; "Arjan Noorthoek"; Vierstra, Jelmer

Rembrandtbrug
woensdag 30 november 2022 17:01:53

Geachte college en raad,
Ik stuur deze stukken omdat ik het idee heb dat men deze stukken niet heeft gelezen of nog zal 
lezen maar dat was wel de bedoeling.
Wat nog belangrijker is dat men er goede nota van neemt en ernaar handelt en dat men het niet 
alleen maar over de Rembrandtbrug heeft.
Gaarne een reactie op de boven genoemde stukken.
Vriendelijke groeten
[naam]

mailto:Raadsleden@woerden.nl
mailto:v.molkenboer@woerden.nl
mailto:arjannoorthoek@ziggo.nl
mailto:vierstra.j@woerden.nl

Bespreking van de Effectrapportage Brug Woerden West d.d. 21 juli 2020.



Aanwezig:

Huib van der Kolk namens de gemeente Woerden, ingehuurde expert;

Frans Drilling, inwoner van het Schilderskwartier Woerden:

Ad van Hulten,  inwoner van het Schilderskwartier Woerden.



Opening van de vergadering:

Hans deelde mede dat hij ontstemt was over de mail wisseling met de afzegging van het gesprek op het gemeentehuis.( wat later bleek een Keukentafelgesprek te zijn.) 

Hij kon het niet waarderen vooral de kwalificatie van de gemeente ambtenaar zat hem erg hoog.

Zo gaan we niet met elkaar om en eiste dat we het gesprek op een andere manier zouden voren.

Frans heeft daarop gereageerd dat het niveau van de van het telefoongesprek en de reactie nu ook niet bepaald vriendelijk is.

Daarna zijn we de commentaren door gaan nemen.



Effectrapportage opmerkingen en commentaar: (deze twee documenten zijn eerder naar de gemeente gestuurd en zijn de stukken die als leidraad dienen voor de bespreking.)  



De ontsluiting van de Zandwijksingel voor het autoverkeer naar de stad werd meteen van tafel geveegd, maar blijft nog steeds een obstakel en een belasting van de Boerendijk.

Dat het een belasting van het verkeer naar de stad is ons bekend, maar was niet de rede. 

Eerdere rede van de gemeente was het sluipverkeer naar de A12.



1.1:	

	Rietveldbrug West was al eerder inbeeld dus is het geen nieuw alternatief.

2.1:	

	Bij de aanpassing van de Boerendijk en de afsluiting van de Kwakelbrug is het bijna niet meer mogelijk om 	van Woerden Noord naar de A12 te komen, dus eerst een extra brug aanleggen en dan pas de Boerendijk 	aanpassen.

2.3.3:	

	Men praat niet 30 jaar over de brug maar zelfs voor 1968 want er waren al gronden en bebouwing in de 	jaren zestig gekocht.      

 2.4:	

	Op de tekening is de weg naar de rioolwaterzuivering niet aan gegeven. Commentaar dit is maar een kort 	stukje weg maar dat is niet juist want de inrit van de zuivering ligt helemaal aan de zuidzijde. 

	Elders staat Rembrandtbrug oost en west maat op tekening is dit niet aangegeven.

	Aansluiting van de randweg op de parallelbaan A12 is uit het plan verdwenen maar is wel noodzakelijk. 

	De bewoners van de Vaartuigenlaan en de Theeroosweide hebben in hun koopakte een alinea over de 	in de 	toekomst aan te leggen weg. Dit is al eerder door veel  mensen gemeld maar de gemeente heeft deze 	nog 	niet boven tafel gekregen. 

	Actie van Ad van Hulten om deze koopacte op te vragen bij één van de bewoners.    

2.5.1:	

	4e punt Automobilisten van buiten de gemeente zo snel mogelijk naar een hoofdverbindingsroute 	provinciale weg of autosnel weg te leiden, Tegenstrijdig is dat je wordt gestuurd via de Hollandbaan etc. naar 	de Zuidoostelijk aansluiting op de A12 verwezen.

	Met de Rembrandtbrug gaat verkeer door de stad over de Hollandbaan naar de A12.

2.2.5.	

	Eerste de bebouwing plannen en daarna de infrastructuur want dan weet waar het verkeersaanbod vandaan 	komt.    

3.2.1.1.		

	Adviesgroep Wijkplatform Schilderskwartier, De Rembrandtbrug heeft nooit op de agenda van het platform 	gestaan.

3.2.2.2.	

	De omwonende van de bruggen zijn nog niet gehoord. 

3.3.	

	zie opmerking 2.1.

	Rapport van de RWS over het gevaar van de tweerichting fietspaden word overhandigd, dit gevaar wordt in 	de effectrapportage genoemd als aandachtspunt.

4.2.1.	

	Tabel 3: In deze tabellen worden de 30 km zones niet aangegeven, alleen de 50 km 

	De afstanden zijn niet zoals in de benaming van de tabellen naar de bruggen maar naar aansluiting van de 	A12 zoals in  de aanhef wordt aangegeven, maar dan nog moeten deze afstanden worden nagemeten. 	Hierover zijn al veel opmerkingen gemaakt.

Opmerking :	

	De opritten naar de Rembrandtbrug moeten hoger worden dan van de Blokhuisbrug. Dit is nog een 	hele 	opgave mede omdat ook nog met de aanliggende bewoners van alle bruggen moet worden gesproken.

	

	Om de leerlingen van de Kalsbeek en andere scholen aan de noordzijde van de Oude Rijn veilig naar school 	wil laten gaan wil men één twee richtingenfietspad aan de noordzijde van Rietveld, Leidsestraatweg en de 	Rembrandtlaan aanleggen. (niet besproken maar hoe gaat dat bij de rotonde van de Rembrandtlaan Jozef 	Israëlslaan.)

4.2.1.4.	

	De Rembrandtbrug is volgens mij een voorbarige keuze van de gemeente (overigens nog niet aangenomen 	door de raad) , ik ben nog niet overtuigd!     

· De belangen van Molenvliet West en Oost botsen met elkaar, aansluiting op de A12 en de verkeersbelasting van de Hollandbaan. 

· De gemeente moet hier de oplossing vinden in het algemeen belang.  

· Er is een verzoek van een van de bewoners van de Theeroosweide om een rij bomen te plaatsen tussen deze woningen en de opslag van,  Van Ooien grondbedrijf.

· Het tracé van de trein en de A12 is zeker geen horizon vervuiling?

4.2.1.5. 

	Fietsverkeer: Toch fietspaden langs de bruggen en de aansluitende wegen.

	De jaagpaden moeten in stand blijven. Wellicht verlagen zoals al eerder bij de andere ontwerpen is 	getekend. 

4.2.1.5.1. 

	Alternatief Gildenbrug:

	Voor de zijwegen bij dit plan is het toepassen van twee richtingenfietspaden ongevallen verhogend zie 	rapport van de RWS punt 3.3. 

	Dit rapport van de RWS 2012 is door mij bij de besprekingen van DWW en bij de raad ingediend en werd 	afgewezen want het was een oud rapport wat volgens de gemeente en de fietsbond achter haalt is.

	De mentaliteit van de fietser is niet verminderd maar eender verslechterd.

4.2.1.5.2.  

	Alternatief Rietveldbrug: Toch fietspaden land de weg na de brug want anders gaan de fietsers over de 	autobaan rijden en dat is niet wenselijk.  

4.2.1.5.4.  

	Alternatief Rembrandtbrug: Zie ook de opmerkingen bij punt 4.2.1.5.1. 

· De ontwerptekening wordt besproken. De doorgaande Barwoutswaarder wordt ter plaatse onderbroken waardoor de aanwonende om moeten rijden als naar de andere zijde willen.    

· Ook hier wordt het rapport van RWS over de twee richtingenfietspaden aangehaald.

· De gevraagde berekening heeft niet plaatsgevonden want is ontwerp en geen realiteit vandaar dat men er rekenmodel op los gelaten is. Modellen zijn geen vaste feiten maar gebaseerd op aan namens die je naar gewenst is de input kun aanpassen.

· De verhoogde rotonde die gepland is, is nodig om de gewenste doorvaart hoog van 1,50 m te halen.

· Dit is ruim anderhalve meter boven het huidige straat niveau. ( boven zijde brug komt op 2,50 boven Oude Rijn water niveau.) Niveau Oude Rijn is 0.45 – NAP en van de straat is dat 0.45+ NAP.      

· Ter aanvulling het niveau van de Oude Rijn is bij regen hoger.

· Sanering van de vervuiling van het Tankstation toegelicht. Deze duurt nog zeker 20 jaar. RUD van de provincie.

4.2.2.4.	

	Archeologisch onderzoek heeft een 4 cm dik rapport opgeleverd en is naar de eerdere onderzoeken door Grontmij, later Sweco door Raap uitgevoerd. Bij het plan van de Rembrandtbrug moeten nog in het industriegebied Barwoutswaarder aantal onderzoeken plaats vinden. 

De Romeinse  Limusgrens heeft langs de zuidgrens van de Oude Rijn  gelopen waarbij naar de weg ook spullen worden gevonden die men tijdens de reis langs de weg heeft achter gelaten.     

4.2.2.5.2. 

		De Rand weg is om het verkeer om de stad te leiden dus niet over de Hollandbaan, dus moet deze direct 	aansluiten op de hoofdwegen o.a. de A12.  

4.2.2.5.4.

 		Alternatief Rembrandtbrug: De logica om deze brug aan teleggen wordt teniet gedaan door de hoogte van 	de rotonde en de aansluitende wegen en straten. 

		De gemeente denkt ook aan een twee richtingenfietspad aan de noordzijde van Rietveld, Leidsestraatweg en 	de Rembrandtlaan. Dit voor de veiligheid van de scholieren? ( opmerking: De scholen in onze wijk zijn eind 	jaren 60 gebouwd dan wordt dit wel erg laat bij gehaald als argument om deze aan te leggen. 





Ad van Hulten en Frans Drilling.

Bijlage: Doorstroming Woerden West 12 februari 2019


Rembrandtbrug 30 november 2022 



Welke acties kunnen dit nog keren?

Referendum, protestbrieven, etc.



De Rembrandtbrug is een onzalige gedachten niet alleen door de kosten die door de stikstofregels,

archeologische onderzoeken, doorstroming verkeer Barwoutswaarder, uitkoop van de in de weg

staan de panden en woningen. alleen maar toe nemen . 40 miljoen?  

Het getreuzel en het dwarsliggen op dit dossier heeft alles ook de Rietveldbrug duurder gemaakt.

De rondweg was al gepland in 1968 maar toen lag een deel ervan nog in de provincie Utrecht en wij in Zuid-Holland.

Sinds 1989 zijn we Provincie Utrecht toen hadden we door moeten pakken en waren de kosten niet

vele malen over de kop gegaan.

Een Rondweg is een weg om de stad en niet door de stad dus moet de Rietveldbrug er komen.

Een rondweg loopt altijd om de stad, lees bewoont gebied en niet door Molenvliet.

Dat het verkeer via de Hollandbaan richting de oostelijke aansluiting op de A 12 terecht komt, is toch een idee waar je logischer wijs en weldenkend niet op zou komen maar in Woerden wel.



Het verkeer leiden over de Rembrandtbrug, geeft alleen maar files en blokkades op de Zegveldse

uitweg, Rietveld en de Rembrandtlaan want hij staat regelmatig open.

Twee bruggen zo dicht bij elkaar is om problemen vragen want het meeste vaarverkeer moet

meestal naar de haven van Woerden dus staan allebei gelijktijdig open.



Twee rotondes in dit plan is al een groot probleem mede omdat tijdens het Klankbord overleg van

DWW in 2016 al duidelijk werd dat de rotonde bij de GAMMA al een bottleneck was en moest worden vervangen door een kruispunt met een VRI.



Het doorsnijden van de Hoge Rijndijk en Barwoutswaarder is het creëren van een omweg voor de

bewoners van Barwoutswaarder die naar de stad willen en waar is deze doorsteek bedacht of moet

men over de Gildenweg of ergens tussen door?



De geluidsoverlast bij de kruising Waardsebaan / Hollandbaan zoals al duidelijk is jaren geleden al besproken bij het DWW Klanbord overleg, is nog steeds niet opgelost en neemt alleen maar toe door de keuze van deze brug en de route naar de A 12.



Ad van Hulten



Bespreking van de Effectrapportage Brug Woerden West d.d. 21 juli 2020. 
 
Aanwezig: 
[naam] namens de gemeente Woerden, ingehuurde expert; 
[naam], inwoner van het Schilderskwartier Woerden: 
[naam],  inwoner van het Schilderskwartier Woerden. 
 
Opening van de vergadering: 
[naam] deelde mede dat hij ontstemt was over de mail wisseling met de afzegging van het gesprek op het 
gemeentehuis.( wat later bleek een Keukentafelgesprek te zijn.)  
Hij kon het niet waarderen vooral de kwalificatie van de gemeente ambtenaar zat hem erg hoog. 
Zo gaan we niet met elkaar om en eiste dat we het gesprek op een andere manier zouden voren. 
[naam] heeft daarop gereageerd dat het niveau van de van het telefoongesprek en de reactie nu ook niet bepaald 
vriendelijk is. 
Daarna zijn we de commentaren door gaan nemen. 
 
Effectrapportage opmerkingen en commentaar: (deze twee documenten zijn eerder naar de gemeente gestuurd en 
zijn de stukken die als leidraad dienen voor de bespreking.)   
 
De ontsluiting van de Zandwijksingel voor het autoverkeer naar de stad werd meteen van tafel geveegd, maar blijft 
nog steeds een obstakel en een belasting van de Boerendijk. 
Dat het een belasting van het verkeer naar de stad is ons bekend, maar was niet de rede.  
Eerdere rede van de gemeente was het sluipverkeer naar de A12. 
 
1.1:  
 Rietveldbrug West was al eerder inbeeld dus is het geen nieuw alternatief. 
2.1:  
 Bij de aanpassing van de Boerendijk en de afsluiting van de Kwakelbrug is het bijna niet meer mogelijk om 
 van Woerden Noord naar de A12 te komen, dus eerst een extra brug aanleggen en dan pas de Boerendijk 
 aanpassen. 
2.3.3:  
 Men praat niet 30 jaar over de brug maar zelfs voor 1968 want er waren al gronden en bebouwing in de 
 jaren zestig gekocht.       
 2.4:  
 Op de tekening is de weg naar de rioolwaterzuivering niet aan gegeven. Commentaar dit is maar een kort 
 stukje weg maar dat is niet juist want de inrit van de zuivering ligt helemaal aan de zuidzijde.  
 Elders staat Rembrandtbrug oost en west maat op tekening is dit niet aangegeven. 
 Aansluiting van de randweg op de parallelbaan A12 is uit het plan verdwenen maar is wel noodzakelijk.  
 De bewoners van de Vaartuigenlaan en de Theeroosweide hebben in hun koopakte een alinea over de  in de 
 toekomst aan te leggen weg. Dit is al eerder door veel  mensen gemeld maar de gemeente heeft deze  nog 
 niet boven tafel gekregen.  
 Actie van [naam] om deze koopacte op te vragen bij één van de bewoners.     
2.5.1:  
 4e punt Automobilisten van buiten de gemeente zo snel mogelijk naar een hoofdverbindingsroute 
 provinciale weg of autosnel weg te leiden, Tegenstrijdig is dat je wordt gestuurd via de Hollandbaan etc. naar 
 de Zuidoostelijk aansluiting op de A12 verwezen. 
 Met de Rembrandtbrug gaat verkeer door de stad over de Hollandbaan naar de A12. 
2.2.5.  
 Eerste de bebouwing plannen en daarna de infrastructuur want dan weet waar het verkeersaanbod vandaan 
 komt.     
3.2.1.1.   
 Adviesgroep Wijkplatform Schilderskwartier, De Rembrandtbrug heeft nooit op de agenda van het platform 
 gestaan. 
3.2.2.2.  
 De omwonende van de bruggen zijn nog niet gehoord.  
3.3.  
 zie opmerking 2.1. 



 Rapport van de RWS over het gevaar van de tweerichting fietspaden word overhandigd, dit gevaar wordt in 
 de effectrapportage genoemd als aandachtspunt. 
4.2.1.  
 Tabel 3: In deze tabellen worden de 30 km zones niet aangegeven, alleen de 50 km  
 De afstanden zijn niet zoals in de benaming van de tabellen naar de bruggen maar naar aansluiting van de 
 A12 zoals in  de aanhef wordt aangegeven, maar dan nog moeten deze afstanden worden nagemeten. 
 Hierover zijn al veel opmerkingen gemaakt. 
Opmerking :  
 De opritten naar de Rembrandtbrug moeten hoger worden dan van de Blokhuisbrug. Dit is nog een  hele 
 opgave mede omdat ook nog met de aanliggende bewoners van alle bruggen moet worden gesproken. 
  
 Om de leerlingen van de Kalsbeek en andere scholen aan de noordzijde van de Oude Rijn veilig naar school 
 wil laten gaan wil men één twee richtingenfietspad aan de noordzijde van Rietveld, Leidsestraatweg en de 
 Rembrandtlaan aanleggen. (niet besproken maar hoe gaat dat bij de rotonde van de Rembrandtlaan Jozef 
 Israëlslaan.) 
4.2.1.4.  
 De Rembrandtbrug is volgens mij een voorbarige keuze van de gemeente (overigens nog niet aangenomen 
 door de raad) , ik ben nog niet overtuigd!      

• De belangen van Molenvliet West en Oost botsen met elkaar, aansluiting op de A12 en de verkeersbelasting 
van de Hollandbaan.  

• De gemeente moet hier de oplossing vinden in het algemeen belang.   
• Er is een verzoek van een van de bewoners van de Theeroosweide om een rij bomen te plaatsen tussen deze 

woningen en de opslag van,  Van Ooien grondbedrijf. 
• Het tracé van de trein en de A12 is zeker geen horizon vervuiling? 

4.2.1.5.  
 Fietsverkeer: Toch fietspaden langs de bruggen en de aansluitende wegen. 
 De jaagpaden moeten in stand blijven. Wellicht verlagen zoals al eerder bij de andere ontwerpen is 
 getekend.  
4.2.1.5.1.  
 Alternatief Gildenbrug: 
 Voor de zijwegen bij dit plan is het toepassen van twee richtingenfietspaden ongevallen verhogend zie 
 rapport van de RWS punt 3.3.  
 Dit rapport van de RWS 2012 is door mij bij de besprekingen van DWW en bij de raad ingediend en werd 
 afgewezen want het was een oud rapport wat volgens de gemeente en de fietsbond achter haalt is. 
 De mentaliteit van de fietser is niet verminderd maar eender verslechterd. 
4.2.1.5.2.   
 Alternatief Rietveldbrug: Toch fietspaden land de weg na de brug want anders gaan de fietsers over de 
 autobaan rijden en dat is niet wenselijk.   
4.2.1.5.4.   
 Alternatief Rembrandtbrug: Zie ook de opmerkingen bij punt 4.2.1.5.1.  

• De ontwerptekening wordt besproken. De doorgaande Barwoutswaarder wordt ter plaatse onderbroken 
waardoor de aanwonende om moeten rijden als naar de andere zijde willen.     

• Ook hier wordt het rapport van RWS over de twee richtingenfietspaden aangehaald. 
• De gevraagde berekening heeft niet plaatsgevonden want is ontwerp en geen realiteit vandaar dat men er 

rekenmodel op los gelaten is. Modellen zijn geen vaste feiten maar gebaseerd op aan namens die je naar 
gewenst is de input kun aanpassen. 

• De verhoogde rotonde die gepland is, is nodig om de gewenste doorvaart hoog van 1,50 m te halen. 
• Dit is ruim anderhalve meter boven het huidige straat niveau. ( boven zijde brug komt op 2,50 boven Oude 

Rijn water niveau.) Niveau Oude Rijn is 0.45 – NAP en van de straat is dat 0.45+ NAP.       
• Ter aanvulling het niveau van de Oude Rijn is bij regen hoger. 
• Sanering van de vervuiling van het Tankstation toegelicht. Deze duurt nog zeker 20 jaar. RUD van de 

provincie. 
4.2.2.4.  
 Archeologisch onderzoek heeft een 4 cm dik rapport opgeleverd en is naar de eerdere onderzoeken door 

Grontmij, later Sweco door Raap uitgevoerd. Bij het plan van de Rembrandtbrug moeten nog in het 
industriegebied Barwoutswaarder aantal onderzoeken plaats vinden.  



De Romeinse  Limusgrens heeft langs de zuidgrens van de Oude Rijn  gelopen waarbij naar de weg ook 
spullen worden gevonden die men tijdens de reis langs de weg heeft achter gelaten.      

4.2.2.5.2.  
  De Rand weg is om het verkeer om de stad te leiden dus niet over de Hollandbaan, dus moet deze direct 

 aansluiten op de hoofdwegen o.a. de A12.   
4.2.2.5.4. 
   Alternatief Rembrandtbrug: De logica om deze brug aan teleggen wordt teniet gedaan door de hoogte van 

 de rotonde en de aansluitende wegen en straten.  
  De gemeente denkt ook aan een twee richtingenfietspad aan de noordzijde van Rietveld, Leidsestraatweg en 

 de Rembrandtlaan. Dit voor de veiligheid van de scholieren? ( opmerking: De scholen in onze wijk zijn eind 
 jaren 60 gebouwd dan wordt dit wel erg laat bij gehaald als argument om deze aan te leggen.  

 
 
[naam] en [naam]. 
Bijlage: Doorstroming Woerden West 12 februari 2019 



Rembrandtbrug 30 november 2022  
 
Welke acties kunnen dit nog keren? 
Referendum, protestbrieven, etc. 
 
De Rembrandtbrug is een onzalige gedachten niet alleen door de kosten die door de stikstofregels, 
archeologische onderzoeken, doorstroming verkeer Barwoutswaarder, uitkoop van de in de weg 
staan de panden en woningen. alleen maar toe nemen . 40 miljoen?   
Het getreuzel en het dwarsliggen op dit dossier heeft alles ook de Rietveldbrug duurder gemaakt. 
De rondweg was al gepland in 1968 maar toen lag een deel ervan nog in de provincie Utrecht en wij 
in Zuid-Holland. 
Sinds 1989 zijn we Provincie Utrecht toen hadden we door moeten pakken en waren de kosten niet 
vele malen over de kop gegaan. 
Een Rondweg is een weg om de stad en niet door de stad dus moet de Rietveldbrug er komen. 
Een rondweg loopt altijd om de stad, lees bewoont gebied en niet door Molenvliet. 
Dat het verkeer via de Hollandbaan richting de oostelijke aansluiting op de A 12 terecht komt, is toch 
een idee waar je logischer wijs en weldenkend niet op zou komen maar in Woerden wel. 
 
Het verkeer leiden over de Rembrandtbrug, geeft alleen maar files en blokkades op de Zegveldse 
uitweg, Rietveld en de Rembrandtlaan want hij staat regelmatig open. 
Twee bruggen zo dicht bij elkaar is om problemen vragen want het meeste vaarverkeer moet 
meestal naar de haven van Woerden dus staan allebei gelijktijdig open. 
 
Twee rotondes in dit plan is al een groot probleem mede omdat tijdens het Klankbord overleg van 
DWW in 2016 al duidelijk werd dat de rotonde bij de GAMMA al een bottleneck was en moest 
worden vervangen door een kruispunt met een VRI. 
 
Het doorsnijden van de Hoge Rijndijk en Barwoutswaarder is het creëren van een omweg voor de 
bewoners van Barwoutswaarder die naar de stad willen en waar is deze doorsteek bedacht of moet 
men over de Gildenweg of ergens tussen door? 
 
De geluidsoverlast bij de kruising Waardsebaan / Hollandbaan zoals al duidelijk is jaren geleden al 
besproken bij het DWW Klanbord overleg, is nog steeds niet opgelost en neemt alleen maar toe door 
de keuze van deze brug en de route naar de A 12. 
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