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Beantwoording van de vragen 
1. Heeft het college ook signalen gekregen over overstekende eenden daar en de gevaren die dat met zich meebrengt 
voor automobilisten en overstekende eenden? 
Het college heeft geen signalen ontvangen over overstekende eenden op de Hollandbaan of andere wegen.  
 
2. Heeft het college plannen, om in het kader van dierenwelzijn en de veiligheid voor automobilisten, snel maatregelen te 
treffen om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen? 
Het college heeft geen plannen om maatregelen te treffen om te voorkomen dat eenden oversteken. In het geval van 
overstekende eenden is het zo dat de weggebruiker alleen moet stoppen als dat kan zonder de medeweggebruikers in 
gevaar te brengen. Dus alleen als het veilig kan. Dit betekent dat de veiligheid van de weggebruikers in dit geval vóór het 
welzijn van de eenden komt.  
 
3. Het betreft een gevoelig onderwerp in de wijk en bij de bewoners. Gaat het college daarbij dan ook in gesprek met b.v. 
het wijkplatform? 
Het college ziet op dit moment geen aanleiding over dit onderwerp in gesprek te gaan met het wijkplatform.  
 
4. Kan het plaatsen van borden met daarop de tekst “LET OP: OVERSTEKENDE EENDEN” een bijdrage leveren aan de 
veiligheid? 
Het college snapt de vraag om borden te plaatsen, maar is terughoudend met het aanbrengen van extra verkeersborden 
in de openbare ruimte. Het college wil voor deze specifieke situatie een tweetal borden aanbrengen (aan iedere zijde van 
het betreffende wegvak 1), volgens onderstaand voorbeeld. 
Door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden kan de weggebruiker er rekening mee houden dat er dieren 
kunnen oversteken. Of het daadwerkelijk een bijdrage levert aan de veiligheid voor de eenden is wel de vraag.  



  
 
5. De eenden zoeken graag voedsel in de groene middenberm. Ziet het college mogelijkheden om de groene 
middenberm minder aantrekkelijk te maken om zo ook het oversteken van de eenden zoveel mogelijk te beperken? 
Het college staat voor een minder versteende en groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. Ook de middenberm 
draagt bij aan de waterafvoer en de klimaatbestendigheid. na. Het 'ontgroenen' van de middenberm past niet bij dit beleid. 
 
   
 
Bijlagen 
 



Woerden: 3 februari 2023 

Aan: college van burgemeester en wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

Betreft: Artikel 42 vragen 

Onderwerp: Zorgen over de veiligheid van verkeersdeelnemers en overstekende eenden 

                       op de Hollandbaan 

 

Inleiding: 

Aan de noordkant van de wijk Molenvliet en met name in de buurt van de Hollandbaan, 

hebben zich een aantal eenden families genesteld met de mooie naam Kaapse eend of Muskus eend. 

Het is een  leuke, aantrekkelijke eenden soort, ze zijn tam, hebben een sympathiek karakter, ze zijn 

niet bang voor mensen, ook niet voor honden en helaas ook niet voor auto’s. 

Het is een soort die zich snel vermeerdert omdat ze erg vruchtbaar zijn. 

Doordat het aantal de laatste jaren zo snel is gegroeid gaat de nieuwe aanwas op zoek naar een 

eigen leefgebied en dat weerhoudt ze niet om drukke wegen over te steken. 

Eén van die wegen is de druk bereden Hollandbaan en dan vooral tussen de Kuipersweg en de 

Gildeweg. Er zijn auto’s die op dit weggedeelte erg hard rijden. 

Elke dag, als ik de hond uitlaat daar in die omgeving, zie ik het gebeuren dat de eenden deze drukke 

weg oversteken, gelukkig gaat het meestal goed, maar niet altijd. 

Afgelopen zondag 29 januari is het fout gegaan, een eend is doodgereden midden op het zebrapad 

vlakbij de kinderopvang, een foto van het zebrapad heb ik in de bijlage toegevoegd, de bloedsporen 

zijn nog zichtbaar. 

Op korte afstand van deze plaats is kortgeleden ook een eend omgekomen, de overblijfselen 

zijn nog zichtbaar in de berm. 

Een paar dagen geleden heb ik een aantal foto’s gemaakt van overstekende eenden op de 

Hollandbaan en daarop is te zien dat ze oversteken vlak voor de auto’s. 

LijstvanderDoes maakt zich niet alleen zorgen over de veiligheid van de daar dagelijks overstekende 

eenden families, maar ook over de veiligheid van de automobilisten. 

Daarom ons verzoek aan het college, als het mogelijk is, op korte termijn maatregelen te treffen om 

nog meer slachtoffers en andere ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

LijstvanderDoes heeft de volgende vragen: 

1. Heeft het college ook signalen gekregen over overstekende eenden daar en de gevaren die 

dat met zich meebrengt voor automobilisten en overstekende eenden? 



2. Heeft het college plannen, om in het kader van dierenwelzijn en de veiligheid voor 

automobilisten, snel maatregelen te treffen om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen? 

3. Het betreft een gevoelig onderwerp in de wijk en bij de bewoners. 

Gaat het college daarbij dan ook in gesprek met b.v. het wijkplatform? 

4. Kan het plaatsen van borden met daarop de tekst: 

“LET OP: OVERSTEKENDE EENDEN” een bijdrage leveren aan de veiligheid? 

5. De eenden zoeken graag voedsel in de groene middenberm. 

Ziet het college mogelijkheden om de groene middenberm minder aantrekkelijk te maken 

om zo ook het oversteken van de eenden zoveel mogelijk te beperken? 

 

LijstvanderDoes 

Chris van Iersel 

 

Bijlage: Foto’s 
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