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Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,
Naar aanleiding van gesprekken recent gevoerd met bewoners rondom het traject 
van de te realiseren Rembrandtbrug zijn wij ([naam] en [naam]), ongerust 
geworden over de voortgang van de goedgekeurde plannen Rembrandtbrug door 
de gemeenteraad. Naast meerder opkomende vragen richten we ons 
voornamelijk, als bewoners van het Schilderskwartier, op het verwijderen van 
een aantal bomen met daarnaast een aantal opkomende vragen en opmerkingen!
De voornaamste reden van onze ongerustheid is dat juist daar waar bomen 
moeten worden verwijderd de kleilaag het dunst is! Wij zijn bang dat als de juiste 
maatregelen, om te voorkomen dat zuurstof terecht komt in de tussenlaag van 
klei en grondwater, niet worden genomen "het wonder van Woerden" om zeep 
wordt geholpen!
Tijdens de gesprekken met de heer [naam] en bewoners Rembrandtlaan, zal er 
nog onderzoek plaatsvinden naar de manier waarop de verwijdering van de 
bomen gedaan kan worden zonder dat het problemen geeft voor de 
grondwaterhuishouding, tenminste, als we dat goed begrepen hebben!
Als schrijver van deze e-mail, op onderhavig gebied een leek, schaar ik me achter 
de opmerkingen en vragen van [naam], die ik meestuur met deze e-mail, met het 
verzoek om een reactie uwerzijds, op een niet al te lange termijn, door ons op de 
hoogte te houden van de verdere ontwikkeling dat onderzoek betreffend.

In afwachting van uw reactie, sluiten we af met een vriendelijk groet,

[naam]
[naam]

bijl: 1 Opmerkingen Rembrandtbrug



Rembrandtbrug 

Tijdens de besluitvorming door de gemeenteraad zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de gevolgde 
procedures en de toelichting daarop die de beslissing hebben beïnvloed zoals daar zijn: 
 Volgens de initiatiefnemers van de brug is het Schilderskwartier is het geheel eens met deze brug

hoewel er nooit een enquête is gehouden of dat er een overleg avond is geweest.
 Er is wel een informatieavond in de aula van het Kalsbeekcollege geweest over de DWW.

(Doorstroming Woerden West)
 Op eens was er een kleine groep die door de gemeente in het leven was geroepen, “naar mijn

oordeel pseudo deskundige mensen”, waaronder de voorzitter van het Wijkplatform die naar hun
menig een mooi idee hadden om het verkeersprobleem in Woerden West optelossen door de
”Rembrandtbrug” te lanceren.

 Heel veel aanwezigen waren verbaasd over het gelanceerde en hadden er zo hun gevoelens bij.
 Deze avond werd door een ingehuurde gespreksleider geleid die de eventuele opmerkingen wist te

reduceren door maar een klein aantal mensen het woord te geven.
 Bij het vragen rondje kreeg ik ineens de microfoon voor mijn neus met de vraag of ik wat wijzer was

geworden, waarop ik heb gezegd dat ik niets wijzer was geworden en ook niets geleerd had. Zonder
verder te vragen, is bij mij meteen de microfoon door zijn medewerker weggehaald.

 Een inwoner van Zegveld bracht nog naar voren dat het beter was om de brug bij Rietveld Oost aan
teleggen maar dat was een mededeling en niets meer dan dat, geen reactie.

Ter voorbereiding van de aanleg van deze brug wordt er al overleg gepleegd met de omwonenden. 
Dit gebeurt aan de keukentafel zonder dat daar een verslag van wordt gemaakt en met de andere 
omwonenden worden gedeeld. 

Project Vragen  
Hoe diep wordt de fundering van de brug en de kademuren aangelegd met als gevolg de doorbreking van 
de zuurstof kerende kleilaag? 
Worden er nulmetingen gedaan bij de omliggende bebouwing en woningen en wordt dit fotografisch 
vastgelegd en bij een notaris gedeponeerd? 
De gesloopte opstallen zijn niet op de tekening aangegeven. 
Volgens mij liggen de brandstof tanken van de ESSO langs het fietspad wat misschien ook een risico met 
zich meebrengt.   

Verontreiniging 
Er moet eerst onderzoek gedaan worden over de verspreiding van de verontreiniging van het tankstation. 
Op het terrein van de ESSO staat een zuiveringsinstallatie die het hele terrein moet zuiveren. 
Bij het grondwerk moet de verontreinigde grond gecontroleerd worden afgevoerd en als  
verontreinigde grond worden verwerkt, dus verbranden of op een speciale opslagplaats worden 
opgeslagen en behandeld 

Bomen 
Ter vervanging van de bomen moet er minimaal per gekapte boom 7 nieuwe bomen in de omgeving 
worden geplaatst. In sommige steden is dat zelf veel meer 
Het rooien van de bomen kan gaten opleveren in de kleilaag die nou juist niet doorbroken mag worden om 
er zeker van te zijn dat er geen zuurstof in de tussenlaag van klei en bovenzijde van de grondwaterstand 
kan toetreden. 
Bij de Oude Rijn is de kleilaag het dunst van het hele Schilderskwartier. 
De kleilaag mag absoluut niet dunner worden dan één meter om als zuurstof kerende film zijn functie te 
laten behouden     



Archeologisch onderzoek  
In dit deel van Woerden ligt de Limes, de Noordgrens van het Romeinse rijk, wellicht komen daar nog heel 
wat vondsten naar boven o.a. het cunet van de Limesweg en dit kan de bouw behoorlijk vertragen.  
Als de brug richting Rietveld zou worden aangelegd zou daar veel minder kans op zijn.  
Wordt bij dit project de firma Hazenberg betrokken? 

Rotondes  
De rotonde op Hollandbaan zal bij de aanleg veel verkeershinder opleveren waar moet men heen van uit 
Molenvliet? 
Volgens verkeersdeskundigen moet de rotonde van Molenvlietbaan/Hollandbaan vervangen worden door 
een met verkeerslichten kruispunt waarom bij het Rembrandtbrug project toch een rotonde opgenomen.  

Verkeersdoorstroming 
Bij twee bruggen zo dicht op elkaar geeft verkeersinfarcten want het vaarverkeer heeft voorrang dus staan 
regelmatig twee bruggen open en is de doorstroming naar de Hollandbaan en via de Rembrandtlaan naar 
de stad geblokkeerd.  

Vaarverkeer 
Er is niet alleen pleziervaart maar ook vrachtverkeer waardoor de bruggen regelmatig voor 
verkeersopstoppingen gaan zorgen bovendien kan het ook gebeuren, dat als er een brug open is, het 
vaarverkeer wordt verstoord door de file op de andere brug.    

[naam] 
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