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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 Snel en Polanen 

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 op basis van de Verkeersvisie 2030 en de 

Strategienota Verkeersvisie wordt ingezet om de fiets prioriteit te geven voor binnengemeentelijke 

verplaatsingen. De Ontwerpbestemmingsplannen Snellerpoort en Uitbreiding Winkelcentrum Snel en Polanen 

zijn een van de eerste waarin dit gestalte kan krijgen. Om het geheel kracht bij te zetten 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. 

Grenzen van de bestemmingsplannen 

Logisch is dat een plan een plangrens heeft. Echter, niets binnen de gemeente is een eiland en er is volop in de 

praktijk interactie tussen gebieden. Wij vinden integraliteit van plannen in een vroegtijdig stadium van 

levensbelang. 

Het Bestemmingsplan Snellerpoort grenst aan de noordzijde van het Bestemmingsplan Uitbreiding 

Winkelcentrum. Wij zijn verbaasd dat in de uitwerking van beide plannen langs elkaar heen geschreven wordt, 

alsof er geen interactie is maar blijkbaar een hekwerk of een muur is opgetrokken. 
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De ontwikkeling van het winkelcentrum met de voorgestelde uitbreiding heeft gevolgen voor de afwikkeling 

van dit verkeer in Snellerpoort, met name in de Stadsstraat die west-oost loopt langs de beoogde 

parkeergarage en eindigt bij de Cattenbroekertunnel. 

De zuidgrens van het Bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum wordt bepaald door de noordelijke gevel 

van het huidige winkelcentrum. Dit winkelcentrum staat met de achterzijde gekeerd naar de woonwijken van 

Snel & Polanen. De doorsteek in het huidige winkelcentrum tussen Fontaineplein en Grimmkade valt buiten het 

plangebied, terwijl het o.i. een veel belangrijkere en veilige toegang kan toevoegen voor de bewoners van Snel 

en Polanen en Waterrijk. Ook hier lijkt de doorsteek te zijn voorzien van een hekwerk of muur en  tot een 

andere wereld te horen, het behoort tot een ander plangebied dus praten we daar niet over. 

2.2. Huidige situatie 

Het verzorgingsgebied van het winkelcentrum bevat de buurten Snel en Polanen, Waterrijk en Cattenbroek. 

Dat is inderdaad zo, als je Woerden in hokjes indeelt. 

Het huidige winkelcentrum heeft veel klanten in het Woerdense Staatsliedenkwartier, maar ook in Harmelen 

en verder. Het verzorgingsgebied kan dan wel op papier beperkt zijn, in de praktijk blijkt dit veel groter. Het 

genereert dus veel meer verkeer uit de omgeving, vanwege de ligging en het gratis en ruim parkeren. Dit zal 

eerder meer worden, als het winkelcentrum uitgebreid wordt.  

Schetsontwerp 

Parkeren vindt verhoogd plaats op een parkeerdek. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om de 

extra parkeervraag vanwege supermarkt en 100 appartementen (torens van 25 en 45 meter hoog) op te 

vangen. 

De inrichting van de openbare ruimte rondom deze nieuwe gebouwen moet uitnodigen tot verblijven, spelen, 

bewegen en ontmoeten. Er worden hier ook voorzieningen gerealiseerd om te parkeren en te verplaatsen, 

aldus de toelichting. Dus ook parkeren op maaiveld ? Blijkbaar wordt er van uitgegaan dat de naastliggende 

woonwijk Snellerpoort stand-alone is en dat er geen overflow zal hebben in verkeersbewegingen en parkeren. 

2.3.2 Verkeerskundige opzet 

In deze opzet is sprake van Hoofdfietsroutes (deels fietsstraat), Voetgangersgebied, Stadsstraten en 

Buurstraten. Dit is in tekening aangegeven met gekleurde lijnen. 

De Stadsstraat die nog binnen het Bestemmingsplan Snellerpoort valt, en ook vanuit dat gezichtsveld is 

beoordeeld en is vormgegeven, vormt de grensstraat tussen beide Bestemmingsplannen. En, blijkt dus de 

gehele verkeersafwikkeling rond het Winkelcentrum te moeten verwerken !  

2.3.3 Openbare ruimte 

Wij houden ons hart vast, want er is o.i. onvoldoende ruimte beschikbaar om het verkeer veilig af te wikkelen 

in de ontworpen Stadsstraat (die buiten het Bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum valt). Dit wringt ook 

met het Uitgangspunt, dat een kwalitatief goed ontwikkelde openbare ruimte de plattegrond bepaalt van deze 

wijk. Het lijkt eerder dat eerst de Stedebouwkundige opzet met de kavels met bebouwing zijn ingetekend en 

dat in de restruimte al het verkeer moet worden afgewikkeld. 

Hoewel voor de inrichting van het Winkelplein nog een Inrichtingsplan moet worden vastgesteld, vragen wij 

ons af of er bij voorbaat niet teveel beperkingen zijn vastgelegd, om tot een heldere, aantrekkelijke en veilige 
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inrichting te komen. Graag verwijzen we hierbij naar de Verkeersvisie 2030 (3.3.7) en de Strategienota 

Verkeersvisie 2030 (3.3.8) en wat daarin wordt beschreven hoe we in Woerden het langzame verkeer een 

plaats willen geven in de Openbare Ruimte. 

Wij vragen ons het volgende af als we de tekening van de Verkeersstructuur zien: 

 Hoe wordt west <> oost fietsverkeer afgewikkeld ter hoogte van winkelcentrum? De Hoofdfietsroute

buigt bij het Buurtpark naar het zuiden af, maar fietsers willen naar Winkelcentrum en de

Steinhagenseweg /Waterrijk fietsen.

 De Promenade, die in het Bestemmingplan Snellerpoort beschikbaar is voor langzaam verkeer, is nu

Voetgangersgebied. Wij nemen aan dat deze aantrekkelijke doorsteek voor fietsers van

Winkelcentrum naar Hoofdstedenbuurt blijft bestaan.

 Niet duidelijk is welke eisen worden gesteld (fysiek) aan de losplaats voor de nieuwe winkels en

supermarkt, namelijk waar, voldoende draai- en keerruimte en verkeersveilige afwikkeling. Dat geldt

ook voor een eventueel pick-up point bij deze nieuwe supermarkt.

 De huidige winkels worden, uitgezonderd de Jumbo supermarkt, bevoorraad aan de voorzijde, dus het

gedachte winkelplein. Nu heeft levert dit al gevaarlijke situaties op omdat daar geen ruimte voor is,

hoe in de toekomst?

We willen graag vooraf duidelijkheid hebben over deze vraagstukken, voordat dit Bestemmingsplan wordt 

vastgesteld, niet in een later stadium een uitwerking zien die ongelukkig is en het excuus: er is nu weinig meer 

aan te passen.  

4.5. 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. 

Wij zien rond het nieuw bouwwerk (parkeergarage en appartementen) teveel C’s, zelfs D’s en een E, wat duidt 

op een minder goed tot slechts verblijfsklimaat en fietsklimaat. Op sommige plaatsen is dus sprake van een 

(gevaarlijk) tochtgat. We zien dat nu ook al bij de hoogbouw langs het Adriaan Duickpad / Jan van Beierenlaan, 

waar je onverwachts in de wervelingen terecht komt.  

Wat ons ook opvalt is, dat het huidige hoge kantoorgebouw Steinhagenseweg 2 naast het winkelcentrum niet 

in dit Windhinderonderzoek is meegenomen. Valt waarschijnlijk buiten het plangebied, maar heeft wel degelijk 

invloed op het verblijfsklimaat van de ruimte waar nu het parkeerterrein is getekend. Met stevige westenwind 

word je op het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg hier alle kanten op geblazen. 

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 dit Ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld. 

4.7 Verkeer en parkerend Langzaam verkeer 

Er wordt optimaal ingezet op goede fiets- en voetgangersverbindingen met binnenstad en NS-station. Rondom 

het plangebied worden straten waar veel fietsverkeer is als fietsstraat ingericht (auto te gast). Een fietsstraat 

heeft echter geen wettelijke status, met de inrichting wordt een beroep gedaan op een aan de situatie 

aangepast gedrag van de mede-weggebruiker, zodat fietsen veiliger wordt. 
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De west<>oost verbinding tussen Buurtpark en Cattenbroekertunnel wordt echter als Stadsstraat ingericht. Dat 

heeft evenmin een wettelijke status, maar wil zeggen dat alle verkeer – inclusief vrachtverkeer / 

bevoorradingsverkeer en fietsers- zich moeten mengen op dezelfde rijbaan. De maximum snelheid wordt 

30 km/uur.  

Wij vragen ons af of dit een goede oplossing is, of wordt deze oplossing ingegeven omdat er tussen de 

ingetekende bouwblokken niet meer ruimte beschikbaar is omdat de bouwkavels zo groot mogelijk moeten 

zijn? O.i. heeft een veilige verkeersafwikkeling en met name van het langzaam verkeer prioriteit. 

Parkeren nieuwe situatie en parkeerterrein 

Berekend is dat er 270 parkeerplaatsen nodig zijn, er worden er totaal 330 gerealiseerd waarvan 75 op het 

maaiveld.  

Vragen: 

 Hoe is gedacht om fietsers naar de winkels te laten fietsen over het voorplein, als daar een

parkeerruimte voor 75 auto’s wordt gedacht? Wij pleiten er voor om fietsers en (parkerende) auto’s

op dit plein te scheiden.

 Er wordt niets gezegd over betaald of gratis parkeren. Het feit dat parkeren nu gratis is, trekt

consumenten uit de hele regio plus het centrum en zelfs Molenvliet.

Fietsparkeren 

Er wordt verwezen naar de Nota Parkeernormen (2014). Daar worden aantallen genoemd, ook voor fietsen. 

Voor fietsen is het van cruciaal belang dat die parkeerfaciliteiten op een logische plek worden gesitueerd en 

veilig per fiets bereikbaar zijn. Waarom wel alles voor de automobilist op tekening zetten en fietsparkeren naar 

het nog te maken Inrichtingsplan doorschuiven? Fietsen en fietsparkeren is o.i. een integraal onderdeel van 

parkeren. De huidige fietsparkeervoorzieningen bij het winkelcentrum en met name bij de supermarkt zijn 

slecht en niet veilig op de fiets te bereiken, mede omdat je tussen parkerende automobilisten door moet.  

Wij zien dit graag opgelost voordat het Ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld, om te voorkomen dat te 

snelle vaststelling een goede oplossing blokkeert. Betrek hier ook de toegankelijkheid van het winkelplein vanaf 

de Grimmkade bij. In het huidige winkelcentrum zit een doorsteek die nu onaantrekkelijk is vanwege geplaatste 

hekwerken. Dit is gemeentegrond, maar, zoals al eerder gememoreerd, “valt buiten het plangebied”. Graag 

ook hier een integrale benadering met de omgeving. 

De Grimmkade kan ontwikkeld worden tot een aantrekkelijke voetgangers- en fietsverbinding tussen 

winkelplein en de achterliggende woongebieden, waardoor dit verkeer wordt afgeroomd van de centrale 

stadsstraat as. Wij pleiten hier als Fietsersbond al jaren voor, maar vinden daar nog weinig gehoor voor om ons 

onduidelijke redenen. De eigenaar van het winkelcentrum staat hier ook voor open. 

4.7.3. Verkeersgeneratie en – afwikkeling 

Op basis van berekeningen wordt geconcludeerd dat het plangebied goed bereikbaar is voor zowel 

gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer. 

“Goed” bereikbaar is iets anders dan”veilig” bereikbaar. Er zijn alleen tellingen beschikbaar van autoverkeer op 

de huidige Steinhagenseweg. Daarop wordt een formule losgelaten en een vervolgens een conclusie getrokken. 

Echter, cijfers over fietsverkeer zijn er niet, cijfers over aantallen voetgangers (incl. de snoeproute van de 

Minkema), zijn er evenmin en verder is niet het aandeel vracht/bevoorradingsverkeer (= grote opleggers) in de 

mobliteitsmix bekend, laat staan hoe dit wordt afgewikkeld.  
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Zonder die cijfers is wel de stadsstraat tussen parkeergarage en Cattenbroekertunnel gedimensioneerd, die o.i. 

te smal is om alle verkeer op een veilige manier gemengd op dezelfde rijbaan af te wikkelen. Dit stuk straat valt 

buiten dit Bestemmingsplan, maar de verkeersgeneratie van het Uitgebreide Winkelcentrum is daarop van 

grote invloed. 

Wij verzoeken u eerst de verkeersafwikkeling goed door te rekenen en alsnog deze straat anders in te delen, bij 

voorkeur met een gescheiden fietspad (zoals nu het geval is). 

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. 

Met vriendelijke groet, 

namens Fietsersbond afd. Woerden, 

[naam] 

Contactadres: 

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


