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Beste ,
Dank voor uw reactie. Ik heb uw bericht even gedeeld met het projectteam. Met betrekking tot
de verkeerssituatie: Fietsers die vanaf de Boerendijk (zuiden) komen en richting de Prinsenlaan
in willen, kunnen direct rechts vóór het verkeerslicht van de Prinsenlaan. Daarmee hoeven zij
niet voor het rode licht te wachten als auto’s uit de Prinsenlaan groen hebben. Hetzelfde geldt
voor fietsers die vanaf het noorden van de Boerendijk komen. Zij kunnen ook voor het
verkeerslicht van de Prinsenlaan links afslaan richting de Prinsenlaan. Daarmee hoeven zij ook
niet voor een eventueel rood licht te wachten. Aan de zuidzijde van de brug ligt dus geen
voetpad, maar dat is een fietsstrook. Alleen aan de noordzijde van de brug ligt een voetpad
omdat dit voetpad ook daadwerkelijk ergens heen loopt (aan de zuidzijde is dit niet het geval).
Deze situatie is bewust zo ontworpen en hier gaan we op dit moment niks aan wijzigen.
Uiteraard zullen we de situatie aldaar wel in de gaten blijven houden.
het tweerichtingenfietspad is voldoende duidelijk zichtbaar gemaakt. Dat automobilisten hier
toch op rijden is niet op te lossen met maatregelen.
Met vriendelijke groet,

Projectondersteuner | Team Realisatie & Beheer | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
| E  | W www.woerden.nl
De Gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0

Beste ,
Het fietspad is idd rood, dat merkte ik overigens ook al op in mijn bericht en ja er staat een paal
met een blauwe pijl op de vluchtheuvel en een bord fietspad. Dit neemt echter niet weg dat er
regelmatig auto's aan de verkeerde kant uitkomen, op het fietspad dus. Ter plaatse is, komende
vanuit de Prinsenlaan, het dubbele fietspad overigens breder dan de eenrichtings rijbaan voor
auto's. Bovendien is de klinkersbestrating van de rijbaan ook rood net als het fietspad, hetgeen
"vergissingen" in de hand werkt.
Het gaat erom hoe de regels en aanwijzingen worden opgevolgd en of er op dit vlak mogelijk iets
te verbeteren valt Dat is waar ik aandacht voor vroeg.
Het gaat hier om de veiligheid van de fietsers ter plaatse. Er ligt nu een klein stukje dubbel
fietspad op de brug, waarna de fietsers die vanaf de Hoge Rijndijkzijde komen daarna alsnog
schuin, tussen de auto 's door, over moeten steken naar het fietsstrookje op de Prinsenlaan. Op
de Prinsenlaan is immers geen dubbel fietspad meer.
Overigens gaan fietsers die komen vanaf de Boerendijk (richting Lidl) nu ook al direct rechtsaf de
brug over de Prinsenlaan. Dus niet zoals eigenlijk zou moeten eerst kruising oversteken, klein
stukje dubbel fietspad en dan weer terug oversteken. Deze fietsers rijden dus eigenlijk tegen het
autoverkeer in op de smalle rijbaan, ofwel moeten de stoep opschieten om hun vege lijf te
redden.
Wellicht zou het iets opleveren om op de brug aan beide zijden van de rijbaan voor auto's een
enkel fietspad aan te leggen? M.a.w het dubbel fietspad al meteen bij de kruising met de Hoge
Rijndijk/ Boerendijk te laten ophouden?
Met vriendelijke groet,



Op vr, jan. 14, 2022 om 11:04 schreef [naam] 
<[naam]@woerden.nl>: 

Beste meneer [naam], 

Recent hebben wij van u een bericht ontvangen over de verkeersituatie op de Boerendijk, 
dank daarvoor.  

Met betrekking tot de verkeerssituatie: Er staat een duidelijk verkeersbord ‘fietspad’, het 
fietspad is in rood asfalt, we hebben ook nog op het midden eiland een gele reflectorpaal laten 
plaatsen waarop een blauwe pijl naar links staat die aangeeft dat automobilisten links langs 
het midden-eiland moeten rijden. Daarmee hebben we alle maatregelen genomen om de 
situatie zo overzichtelijk mogelijk te maken.  

Uiteraard zullen we de situatie goed monitoren en waar nodig aanpassen. 

Met vriendelijke groet,

[naam]
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