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De Gemeenteraad van Woerden 

t.a.v. Team Ruimtelijke Plannen/

projectsecretaris [naam]  
Postbus 45

3440 AA Woerden 
snellerpoort@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort 

Woerden, 9 november 2020 

Geachte Raad, 

Wij hebben het Ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende Onderzoeken bestudeerd. Daarop hebben wij 

de volgende opmerkingen, vragen en kanttekeningen. Daarin betrekken wij ook de ontwikkelingen in en de 

gevolgen voor de directe omgeving die beïnvloed worden door dit Bestemmingsplan. Wij gaan uit van 

integraliteit en niet van een strak afgekaderd plangebied dat geen enkele interactie heeft met de omgeving.  

Algemeen 

Als Fietsersbond afd Woerden stemt het ons tevreden dat in Snellerpoort wordt ingezet op langzaam verkeer, 

cq de fiets en de voetganger en dat daarnaast ruimte nodig is voor de afwikkeling van autoverkeer. Die 

prioritering zien we ook terug in het fijnmazig net van fietspaden en fietsroutes. 

Niet alleen binnen dit Bestemmingsplan is dit belangrijk, maar ook in de verkeersrelatie van Snellerpoort met 

het Centrum van Woerden, het NS-station, scholen, sportvelden en de Woerdense bedrijventerreinen. Elke 

autobeweging minder is winst voor het leefklimaat van wijk en stad. Om die reden willen we u vragen het 

STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto), zoals beschreven en gepropageerd door o.a. het 

CROW te hanteren en expliciet uit te werken voor dit bestemmingsplan. 

Stedebouwkundig Plan (2019) 

Dit heeft betrekking op de bouwvelden B1 t/m B10 en C1. Bij dit Ontwerpbestemmingsplan is echter C1, 

cruciaal voor een algehele beoordeling van de fietsinfrastructuur, buiten boord gevallen. B0 is toegevoegd, 

deze toevoeging en daardoor mogelijkheid tot een andere aansluiting van de Verlegde Beneluxlaan op de 

Steinhagenseweg naast de Minkema Stein, heeft enorme invloed op de (veilige) bereikbaarheid van o.a. 

Minkema Stein voor langzaam verkeer. En dat punt valt weer buiten dit Ontwerpbestemmingsplan en wordt 

dus in feite “over de grens”van het Plangebied geschoven. 
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Verkeerstechnische aspecten 

In paragraaf 2.2.2 wordt gesteld dat verkeer wordt gescheiden waar het moet, en gecombineerd waar het kan. 

Wij nemen aan dat hier een verkeerskundige en verkeersveiligheids afweging wordt gemaakt, in plaats van een 

stedebouwkundige. Toch hebben wij daar onze twijfels bij. 

Bijvoorbeeld: 

 bouwveld C1 is alsnog (!) buiten deze beschouwing gelaten. Terecht, want hier wordt een

ongelijkvloerse kruising van langzaam verkeer met de Beneluxlaan aangelegd. De tekst in het

Ontwerpbestemmingsplan is achterhaald.

In het Fietsbeleidsplan van de Gemeente Woerden staat dat uitgangspunt is om het hoogteverschil

tussen autoverkeer en langzaam verkeer te delen, dus geen diepe tunnel maar wel een verhoogde

weg. Daar is de juiste ruimte voor nodig. Dit kan  geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving, als

je maar wil.

 tussen Plan Witt en Plan Campinaast aan de noordzijde van  de spoorlijn ter hoogte van de Jan van

Beierenlaan is ruimte in het daar geldende bestemmingsplan gereserveerd voor een tunnel voor

langzaam verkeer naar Snellerpoort. Aan de zijde van Snellerpoort kom je dan uit ter hoogte van

bouwveld C1. Echter, daar is geen ruimte voor het andere eind van dit tunneltje gereserveerd om

stedebouwkundige redenen (wordt gezegd). Wij stellen hier al jaren vragen over en bij iedere nieuwe

tekening is er weer geen reservering gemaakt “omdat het niet past”. Een reservering betekent

namelijk dat je in de toekomst altijd tot aanleg kan overgaan om een fijnmazig fietsnetwerk te

realiseren en de barrièrewerking van de spoorlijn beperkt.

 Verkeer en bouw kunnen namelijk ook geintegreerd worden, daar zijn elders vele voorbeelden waar

fietspaden/routes door gebouwen gaan. Heel dichtbij: de Mandelabrug gaat ook door een

appartementengebouw. Als er een wil is, kan je o.i. ook iets passend ontwerpen.

 in dit Ontwerpbestemmingsplan wordt ook het voordeel genoemd van de verlenging van de

omgelegde Steinhagenseweg, namelijk het fietspad door de Cattenbroekertunnel ongelijkvloers te

kruisen. Dat is juist:  “de verdere omlegging betekent een verdere verbetering van de

verkeersveiligheid van het fietsverkeer over een belangrijke fietsroute door Woerden”. Voor deze

route wel, maar dat is maar ten dele waar.

 Niet staat er dat door die omlegging de Minkema Stein en de sportvelden voor langzaam verkeer uit

die tunnel niet meer veilig te bereiken zijn, zonder de Steinhagenseweg over te steken. Nu hoeft dat

namelijk niet en/of steekt men ook vanaf zuidelijke richting min of meer veilig de Steinhagenseweg ter

hoogte van de Cattenbroekerdijk over.

De nieuwe oversteek ter hoogte van de Marshallaan valt buiten het plangebied van dit

Ontwerpbestemmingsplan. Daar wordt in de nieuw situatie alle overstekend (langzaam) verkeer

geconcentreerd. De huidige oversteek is daar volkomen ongeschikt en onveilig voor.

In de Strategienota Verkeersvisie (3.3.7) wordt extra aandacht gevraagd voor de kwetsbare groep 

verkeersdeelnemers, zoals kinderen. Graag daarvoor aandacht, dat dit punt direct integraal met de omlegging 

wordt aangepakt.   

2.2.3 Inrichting Openbare ruimte 

In het inrichtingsplan wordt de voorgenomen inrichting van de straat  -zowel buurtstraat, fietsstraat als 

fietspad- verder uitgewerkt. Als Fietsersbond willen wij hier graag bij betrokken zijn, om te voorkomen dat 

bijvoorbeeld glascontainers, afvalbakken, lantaarnpalen te dicht op het fietspad staan en een aantrekkelijke 

fietsroute gefrustreerd wordt door haakse bochten. Fietsen moet leuk zijn ! 
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De genoemde Promenade langs het water aan de zuidzijde van het bestemmingsplan is toegankelijk voor 

langzaam verkeer. Dit wordt een prettige doorsteek voor fietsers vanaf het winkelcentrum naar bijvoorbeeld 

de hoofdstedenbuurt. 

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat deze Promenade een groene wandelroute is. Een goed ontwerp staat dit 

niet in de weg, maar de tekst is onduidelijk hoe die Promenade er uit gaat zien qua indeling. 

4.6 Windhinder 

Er is op basis van dit Ontwerpbestemmingsplan een windhinderonderzoek uitgevoerd op theoretische basis. 

Een windtunnelonderzoek heeft niet plaatsgevonden. Windhinder wordt in verschillende klasses aangegeven, A 

tot E waarbij A het meest ideaal is, C “eventueel acceptabel”, D matig en E slecht. 

Wij zien op de beoogde fietsroutes teveel C, D en zelfs E’s , wat duidt op een minder goed tot slecht 

fietsklimaat met wind waar je niet tegenin komt, omver wordt geblazen of door werveling een smak krijgt. We 

zien dat nu ook al bij de hoogbouw langs het Adriaan Duijckpad / Jan van Beierenlaan, waar je onverwacht in 

de wervelingen terecht komt. Het is ons niet bekend of daar destijds vooraf onderzoek naar is gedaan. 

Andere vraag: waarom is de omgeving niet meegenomen? Omdat dit buiten het plangebied valt? Het 

kantoorgebouw van Roche en het kantoorgebouw aan de Steinhagenseweg 2 bij het winkelcentrum zijn 

voldoende hoog om in het onderzoek meegewogen te worden. Bij het kantoorgebouw aan de 

Steinhagenseweg word je nu bij stevige westenwind ook allerlei kanten opgeblazen of kom je er nauwelijks 

tegenin. Sommige fietsers lopen dan maar, maar dat kan en mag o.i. niet de bedoeling zijn. 

Het onderzoeksbureau geeft de stedebouwkundigen een aantal adviezen mee ter verbetering. Wij willen 

garantie hebben dat die adviezen zijn opgevolgd en het windklimaat op maaiveldhoogte nergens hoger dan B 

is, voordat het Ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld. 

4.8 Verkeer en parkeren 

Wat betreft langzaam verkeer, cq fietsverkeer binnen het plangebied is er een fijnmazig netwerk gedacht. 

Verder wordt in de tekst aangegeven dat er goede fietsverbindingen met het station zijn, vrijliggende 

fietspaden langs de gebiedsontsluitingswegen en dat er een snelfiets/doorfietsroute ten noorden van het 

plangebied langs het spoor is opgenomen.  

In de relatie tussen andere buurten van Snel & Polanen en het station rijden fietsers straks ook door het 

plangebied. Is hier rekening mee gehouden ? En zo ja, hoe ? 

Voor fietsparkeren wordt ontworpen op basis van de Nota Parkeernormen 2014. Deze geeft in aantallen de 

parkeerbehoefte aan. Sinds 2014 is er nogal wat gewijzigd in het type fietsen dat er op de weg zit, geparkeerd 

en gestald moet worden. Niet alleen de electrische fiets die oplaadpunten en veilige parkeerplekken vergt, 

maar ook de uitvoering van de fiets is gewijzigd: bredere sturen, kratten, bakfietsen, etc, hij vergt meer 

manoeuvreer- en parkeerruimte per fiets. O.i. is hier nog geen rekening mee gehouden. 

4.8.4 Verkeersgeneratie 

Naast de verkeersgeneratie vanuit de nieuwe woningen, zal ook de uitbreiding van het winkelcentrum extra 

verkeer genereren.  
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In de toelichting wordt alleen het aantal personenauto’s genoemd, berekeningen van het grotere aantal 

vrachtwagens vanwege bevoorrading en meer bestelwagens door een veranderend online winkelpatroon zijn 

niet bekend, althans worden in het geheel niet genoemd.  

Van belang is ook waar de loszônes van de supermarkten zijn gedacht en hun pick-up points voor de 

consument. Wordt hier rekening meegehouden wat betreft dimensionering van de buurtstraten ? Zo ja, waar is 

dat zichtbaar? Wij zien hier niets van terug.  

De afwikkeling van het fietsverkeer wordt gedeeltelijk via buurstraten gedacht, daar mengen verkeerssoorten. 

Als niet bekend is hoeveel verkeer gegenereerd wordt en hoe dat is samengesteld, vragen wij ons af of 

bijvoorbeeld de oostelijke toegangsweg vanaf de Steinhagenseweg tot het winkelcentrum wel als buurtstraat 

kan worden ingericht. Er zit hier veel fietsverkeer vanuit de Cattenbroekertunnel (jong & oud), de snoeproute 

van de Minkema Stein, het vrachtverkeer naar de Jumbo en mogelijk ook de andere supermarkt, en niet te 

vergeten een toenemend aantal consumenten uit Harmelen e.o. dat boodschappen doet op doorreis na het 

werk en zeker als er meer winkels zijn. 

Het zou beter zijn het huidige vrijliggende fietspad langs de Steinhagenseweg tot aan het winkelcentrum te 

handhaven. Ook hier geldt: laat de verkeerskundige en verkeersveiligheids afweging prevaleren boven de 

stedebouwkundige, en pas de gedachte bebouwing aan nu het nog kan. Dat er geen cijfers / tellingen zijn over 

fietsverkeer en vrachtverkeer mag geen excuus zijn. 

Vanaf de westzijde komt de fietsers door de tunnel bij Roche het Plangebied binnen. Tot het buurtpark loopt er 

een Hoofdfietsroute, die houdt daar even later ergens op aangegeven door een blauwe pijl richting 

Terschellingerkade. Hoe op veilige wijze west-oost fietsen dwars door het plangebied naar de Steinhagenseweg 

of het winkelplein ?  

Wij verwachten dat dit nog nader wordt uitgewerkt voordat dit Ontwerpbestemmingsplan kan worden 

goedgekeurd. 

Integraliteit 

Voor het winkelcentrum wordt een apart Ontwerpbestemmingsplan voorgelegd. Beide plannen zijn als gebied 

hard afgekaderd, maar raken elkaar wel. En daar gaat het o.i. fout. 

Over de buurtstraat die west – oost door het plangebied Snellerpoort gaat langs de beoogde parkeergarage van 

het naastgelegen plangebied Winkelcentrum wordt in dit Ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort geen 

rekening gehouden dat hier ALLE verkeer  -winkelend publiek, losverkeer naar winkels, autoverkeer naar/van 

de parkeergarage plus autoverkeer naar de parkeerplaatsen die op het plein op maaiveld hoogte blijven- 

tezamen komt en op een veilige manier moet worden afgewikkeld. Volgens ons wordt hier een onveilige 

situatie gecreëerd voor langzaam verkeer vanwege de veel te beperkte ruimte die beschikbaar blijft voor een 

veilige verkeersafwikkeling. 

Er is eveneens geen veilige manier om vanaf de oostelijke buurtstraat (vanaf Cattenbroekertunnel) al fietsend 

bij de winkels op het plein te komen, anders dan tussen de parkerende en geparkeerde auto’s terecht te 

komen. Dat blijkt niet uit dit Ontwerpbestemmingsplan, maar wel uit het naastliggende voor het 

Winkelcentrum. Blijkbaar leven twee werelden hier gescheiden en is ook hier van  een integrale planvorming 

geen sprake. 



● Fietsersbond afdeling Woerden ● Gebr. van Eijckstraat 14 ●  3443 VG Woerden  ● Telefoon 06-24 23 11 24

● Telefoon ma/di/do/vrij indien urgent: 06-15 89 77 10 ● E-mail woerden@fietsersbond.nl

docnaam: fietsersbond zienswijze ontwerp bestemmingsplan snellerpoort 20201118.docx

Volgens 4.8.6. is als conclusie “het plangebied goed bereikbaar voor zowel gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer 

en per openbaar vervoer”. Goed bereikbaar, maar ook veilig bereikbaar?  

Bouwbesluit 

Om fietsen en fietsgebruik te stimuleren is ook goede opbergruimte noodzakelijk. Het huidige bouwbesluit 

verlangt een minimum van 5m
2
 bergruimte per wooneenheid. Alom erkend wordt dat dit niet meer voorziet in 

de huidige bergbehoefe doordat er meer en grotere fietsen komen. Als nieuwe norm wordt vaak 7m
2
 

genoemd. We willen u vragen bouwers en ontwikkelaars deze norm op te leggen. 

Graag blijven wij als Fietsersbond meedenken met de verdere ontwikkeling van dit plan en nemen aan dat u 

met bovenstaande rekening houdt vóórdat het Plan wordt vastgesteld. Graag horen wij uw concrete invulling 

hiervan 

Met vriendelijke groet, 

namens Fietsersbond afd. Woerden, 

[naam] 

Contactadres: 

[adres] Woerden, [telefoonnummer] woerden@fietsersbond.nl 


