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Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Verkeer 
Contactpersoon : K. ten Hove 

Tel.nr. : 8297 

E-mailadres : hove.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Kleine verkeersmaatregelen 2020 

 

Kennisnemen van: 
 

De in 2020 uitgevoerde kleine verkeersmaatregelen 

Inleiding: 
 

Net als in 2019 heeft het college in 2020 budget gekregen om verkeersmaatregelen uit te kunnen voeren. 
Dit geld is onder andere bestemd voor kleine maatregelen op het gebied van verkeer. Deze maatregelen 
verbeteren het fietsklimaat, vergroten de verkeersveiligheid, verbeteren of verduidelijken de weginrichting of 
gaan onwenselijke situaties tegen. De maatregelen worden vaak genomen als gevolg van meldingen van 
bewoners of bedrijven en leveren daarom een directe bijdrage aan de samenleving. In deze 
raadsinformatiebrief geven wij u inzicht in de in 2020 uitgevoerde verkeersmaatregelen en de maatregelen 
die nog op de planning staan om uitgevoerd te worden. 

Kernboodschap: 

 
Maatregelen extra budget verkeer 
 
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de maatregelen die we afgelopen jaar met het extra 
verkeersbudget hebben uitgevoerd. De maatregelen die zijn uitgevoerd zijn een aantal quick wins, zoals 
genoemd in de Strategienota Verkeersvisie 2030. Daarnaast zijn er meldingen en suggesties vanuit 
bewoners en wijk- en dorpsplatforms bij ons terecht gekomen. Op basis daarvan is een lijst samengesteld 
van zaken die verkeerskundig gewenst waren om uit te voeren. Na een paar maanden is integraal 
afgewogen welke maatregelen binnen het beschikbare budget in aanmerking kwamen voor uitvoering in 
2020.  
 

Van het beschikbare budget zijn dit jaar onderstaande verkeersmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast staan er 
nog enkele maatregelen op de planning om uitgevoerd te worden. Alle genomen of te nemen maatregelen 
worden hieronder kort toegelicht. 
 
Algemeen 

 

Kentekenonderzoek 

Om inzicht te krijgen in sluipverkeer tussen de A2 en de A12 en vice versa wordt een kentekenonderzoek 
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uitgevoerd. Met behulp van camera’s wordt geregistreerd welke voertuigen met een herkomst en 
bestemming op de A2 en de A12 via Woerden rijden. Op die manier wordt bepaald wat het aandeel 
sluipverkeer op diverse wegen in Woerden is. Dit kentekenonderzoek zou in eerste instantie in september 
2020 worden uitgevoerd, maar vanwege het Coronavirus wordt dit uitgesteld naar een nader te bepalen 
periode met een normaler verkeersbeeld.  
 
Molenvliet 
 

Plateau Polderbaan / Spaarne 
Het kruispunt van de Polderbaan met het Spaarne is opgehoogd en er is een plateau aangebracht. 
Hierdoor is het voor fietsers comfortabeler om over dit kruispunt te rijden en wordt voorkomen dat zij het 
fietspad gebruiken als alternatieve route. 
 

Bomen- en bloemenkwartier 
 
Extra verlichting Waardsedijk/Voltaweg 
Eind 2019 is de voorrangssituatie op het kruispunt van de Voltaweg met het fietspad van de Boerendijk 
gewijzigd. Fietsers tussen de Waardsedijk en het fietspad richting de Boerendijk hebben daar in de nieuwe 
situatie voorrang ten opzichte van (gemotoriseerd) verkeer wat op de Voltaweg rijdt. Om verkeer op de 
Waardsedijk zichtbaarder te maken is er, vlak voor het kruispunt met de Voltaweg, een extra lichtmast 
geplaatst. Daardoor zijn fietsers wanneer het donker is eerder te zien voor automobilisten. Binnen het 
project Doorstroming Woerden West wordt ook aan de noordtak van het kruispunt een extra lichtmast 
geplaatst. De verwachting is dat die er in de loop van 2021 komt. 
 
Schilderskwartier 
 

Extra detectielussen ’s-Gravensloot 
Naar aanleiding van enkele aanrijdingen met de zakpalen op de ’s-Gravensloot eind 2019, zijn twee extra 
detectielussen aangelegd. Deze lussen zorgen ervoor dat de zakpalen al op ruimere afstand te bedienen 
zijn en dat het daardoor voor automobilisten goed zichtbaar is of de zakpalen daadwerkelijk gezakt zijn. 
 

Bochtverbreding van Kempensingel / Kievitstraat 
De berm in de bocht tussen de van Kempensingel en de Kievitstraat werd regelmatig kapot gereden door 
gelede bussen. Deze bocht was namelijk aan de krappe kant voor deze lange voertuigen. Om die reden is 
de bocht op deze plek verbreed.  
 
Bochtverbreding van Kempensingel 
Ter hoogte van de appartementen aan de van Kempensingel werd de berm kapot gereden door lange en 
grote vrachtwagens. Om die reden is de bocht op deze locatie verbreed zodat ook lange en grote 
voertuigen de bocht kunnen nemen zonder de berm te beschadigen.  
 

Bushalte van Kempensingel 
Sinds de Parijse brug, na de reconstructiewerkzaamheden, weer toegankelijk is, rijdt de bus in de andere 
richting om het Kalsbeek college heen. Om die reden is de bushalte aan de zuidzijde van het Kalsbeek  
naar de andere zijde van de weg verplaatst. 
 

Centrum 

 
Bloembakken Meulmansweg 
Op het voetpad bij de ingang van de parkeergarage aan de Meulmansweg zijn twee grote bloembakken 
geplaatst. Deze moeten ervoor zorgen dat er niet meer op het trottoir geparkeerd of geladen en gelost 
wordt.  
 
Erfgrensscheiding Nieuwstraat / Ravelijnsingel  
Op dit moment is de afspraak gemaakt dat er aan de achterzijde van Nieuwstraat 23 en 25 op eigen terrein 
geparkeerd mag worden wanneer een auto voor het merendeel op eigen terrein staat. Omdat het 
onduidelijk was waar de scheiding tussen openbare grond en privé terrein lag, is de erfgrens met witte 
klinkers verduidelijkt. Voorafgaand is door het kadaster bepaald waar de erfgrens precies ligt. Het is 
daardoor voor parkeerhandhavers gemakkelijker te beoordelen of een voertuig op eigen terrein staat. 
 
Staatsliedenkwartier 
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Verhoogde rijbaanscheiding Utrechtsestraatweg 
Ter hoogte van de Fagellaan wordt tussen de fietssuggestiestrook en de rijbaan op de Utrechtsestraatweg 
een verhoogde scheiding aangebracht. Hierdoor is het voor fietsers die richting de Fagellaan moeten 
fietsen, veiliger om te wachten tot zij over kunnen steken. Deze maatregel wordt naar verwachting voor het 
eind van 2020 uitgevoerd. 
 
Spelende kinderen Adriaan Duyckpad 
Naar aanleiding van enkele meldingen van bewoners zijn er aan beide zijden van het speelplaatsje langs 
het Adriaan Duyckpad borden geplaatst die waarschuwen voor spelende kinderen. Op deze manier wordt 
aan fietsers aandacht gevraagd om op te letten voor overstekende en spelende kinderen.  
 

Snel & Polanen 

 

Tijdelijke maatregelen Steinhagenseweg 
Op de rotonde van de Steinhagenseweg en de Beneluxlaan wordt de oversteekplaats voor fietsers met 
behulp van ledverlichting beter aangeduid. Deze ledverlichting gaat branden/knipperen zodra een fietser 
oversteekt waardoor er een attentie verhogende werking van de oversteek uitgaat. Deze werkzaamheden 
worden naar verwachting begin 2021 uitgevoerd. Zie ook Maatregelen fietsoversteek rotonde Roche, 
geregistreerd onder Corsanummer: 20.018996.  
 
Kruispunt Stationsplein-Zuid en snelfietspad 
De snelfietsroute, die tussen Woerden en Utrecht komt te liggen, sluit aan op het Stationsplein-Zuid. Door 
veel fietsers wordt op dit punt voorrang genomen ten opzichte van (gemotoriseerd) verkeer wat op de Van 
der Valk Boumanlaan rijdt. Om deze situatie te verduidelijken en om de fietser voorrang te geven (zoals ook 
in de Strategienota Verkeersvisie 2030 staat) wordt dit kruispunt aangepast. Dit wordt tegelijk met 
onderhoudsmaatregelen die medio 2021 plaatsvinden uitgevoerd, zodat deze werkzaamheden 
gecombineerd kunnen worden. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd hebben fietsers die vanaf het 
snelfietspad komen voorrang ten opzichte van verkeer wat uit de Van der Valk Boumanlaan komt.  
 

Barwoutswaarder 
 

Brug Barwoutswaarder 
Op de leuningen van een brug op de Barwoutswaarder richting Nieuwerbrug zijn schrikhekken bevestigd. 
Deze geven de brug meer body waarmee er een groter snelheidsremmend effect beoogd wordt.  
 
Middelland 

 

Zebrapad Polanerbaan 
Boven het zebrapad op de Polanerbaan wordt een zogenaamde L-mast geplaatst. Deze mast hangt boven 
het zebrapad en aan deze mast hangen borden die het zebrapad aankondigen. Aan de onderzijde van 
deze borden zit verlichting die het zebrapad van boven verlicht. Ook zit er in de borden zelf verlichting die 
gaat knipperen zodra een voetganger over wil steken.  
 

Kamerik 

 

Kantmarkering parallelweg Oortjespad 
De parallelweg langs het Oortjespad in Kamerik wordt veel gebruikt als fietsroute. Dorpsplatform Kamerik 
heeft aangegeven dat mensen de parallelweg in het donker minder prettig gebruiken omdat niet goed 
zichtbaar is waar de berm begint. Daarom is kantmarkering aangebracht (doorgetrokken strepen aan beide 
zijden van de weg) waardoor het voor fietsers duidelijker te zien is waar de weg loopt. Dit verhoogt het 
veiligheidsgevoel op deze weg. 
 
Markering Houtkade/Mijzijde 
In de bocht tussen de Houtkade en de Mijzijde is een doorgetrokken streep aangebracht zodat 
weggebruikers aan de juiste zijde van de weg rijden wanneer zij de bocht nemen. 
 
Markering fietspad gemaal van Teylingenweg 
Tussen Woerden en Kamerik ligt een drukke fietsroute. Ter hoogte van het gemaal buigt het fietspad iets af 
waardoor fietsers en bromfietsers een bocht moeten nemen. Veel mensen sneden hier de bocht af met als 
gevolg een gevoel van onveiligheid voor tegemoetkomende fietsers. Om duidelijker aan te geven dat men 
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op de eigen helft van het fietspad moet rijden, is op deze plek een doorgetrokken streep in het midden van 
het fietspad aangebracht.  
 
Harmelen 
 
Uitbreiding fietsenstallingen halte Kastanjelaan 
Naar aanleiding van een onderzoek van de provincie Utrecht naar fietsenstallingen bij bushaltes, is 
besloten de capaciteit van fietsenstallingen bij bushalte Kastanjelaan uit te breiden. Er zijn vier extra 
fietsenrekken (met acht extra parkeerplekken) geplaatst. Daarmee wordt het aantrekkelijker om de fiets als 
voor- en natransport voor het rijden met de bus te gebruiken.  
 

Financiën: 
De totale kosten van alle bovenstaande maatregelen zijn €110.275,-. Vanwege verkregen provinciale 
subsidie hebben we meer maatregelen uit kunnen voeren dan vooraf mogelijk was met de beschikbare 
€100.000,- die we voor de kleine verkeersmaatregelen bestemd hadden.  

 

Vervolg: 
 

 
Bijna alle maatregelen zijn al uitgevoerd. Enkele maatregelen staan nog op de planning om uitgevoerd te 
worden: 

 De rijbaanscheiding op de Utrechtsestraatweg wordt nog voor het eind van 2020 gerealiseerd.  
 Het kentekenonderzoek wordt op een nader te bepalen moment in 2021 uitgevoerd.  
 De aansluiting van het snelfietspad op het Stationsplein-Zuid wordt medio 2021 tegelijkertijd met 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
 Het portaal boven het zebrapad op de Polanerbaan wordt eind 2020 geplaatst. De mast wordt 

begin 2021 op het stroomnet aangesloten. 
 
In 2021 wordt wederom een lijst opgesteld met mogelijk te nemen verkeersmaatregelen. Deze maatregelen 
worden voor de zomer vervolgens integraal afgewogen om te bepalen welke maatregelen in 2021 worden 
uitgevoerd. Via een RIB houden we u op de hoogte van het vervolg. 

Bijlagen: 
Maatregelen fietsoversteek rotonde Roche, geregistreerd onder Corsanummer 20.018996 

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                         V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                     Burgemeester   
 
 

 



Memo verbetering fietsoversteek rotonde Steinhagenseweg 

Aan: Wethouder Noorthoek 

Van: [naam] 

Betreft: Verbetering fietsoversteek rotonde Steinhagenseweg (bij Roche) 

Datum: 21 september 2020 

1 Inleiding 

Op donderdag 12 maart jl. heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel veilige oversteek 

Steinhagenseweg/Beneluxlaan. Omdat de realisatie van de ongelijkvloerse kruising gelijktijdig 

plaatsvindt met de omlegging van de Steinhagenseweg/Beneluxlaan (naar verwachting 2023), 

is verkend welke (kansrijke) maatregelen getroffen kunnen worden om in de tussentijd een 

verkeersveiligere situatie te creëren.  Hiertoe is een aantal maatregelen denkbaar. 

2 Maatregelen 

De volgende maatregelen kenmerken zich door het tijdelijke karakter en kunnen om die reden 

worden gezien als ‘laaghangend fruit’ of quickwin. Deze maatregelen hebben geen oplossend 
vermogen voor de langere termijn. 

1) Opheffen fietsoversteek bij de rotonde en verleggen in oostelijke richting (ten oosten van

het Roche-gebouw). Hierbij wordt tussen de rijbanen van de Steinhagenseweg een

oversteekplaats gerealiseerd zodat fietsers gefaseerd kunnen oversteken.

a. Variant met aansluiting achter het Roche-gebouw langs op het Jan Ruijspad;

b. Variant met oversteek ten oosten van het Roche-gebouw met aansluiting op de

noordelijke tak van de rotonde, waarbij daar ook wordt overgestoken;

c. Variant met de fietsoversteek op de oostelijke en noordelijke tak van de rotonde,

waarbij daar ook wordt overgestoken;

2) Opheffen rotonde en realisatie bocht;

3) Bestaande fietsoversteek voorzien van waarschuwingssignalering:

a. Continu knipperlicht;

b. Automatische detectie van fietsers;

4) Verleggen van de fietsoversteek ten zuiden van de rotonde via de parkeerplaats gelegen

tussen Tempo-Team en de Hypotheekdesk.

De verschillende varianten zijn op de kaart op de volgende pagina weergegeven. 



1a Verleggen fietsoversteek in oostelijke richting (ten oosten van het Roche-gebouw): variant 1a 

Voordelen 

 Overzichtelijke oversteek haaks op de rijbaan (beperken dodehoekongevallen);

 Goede aansluiting op de verbinding naar het station/centrum en vice versa;



 Fietsverkeer heeft (nagenoeg) geen interactie meer met gemotoriseerd verkeer na het

passeren van de oversteek;

Nadelen 

 Mogelijk wordt de oversteek bij de Eilandenkade hierdoor drukker;

 Ingrepen in openbare ruimte noodzakelijk (realiseren oversteek, uitbuiging 

Steinhagenseweg, plaatsen duiker, voorbelasten en realisatie fietspad)

 Snelheid gemotoriseerd verkeer is hoger dan bij de huidige fietsoversteek vanwege de

ligging van de oversteek in een rechtstand;

 Realisatie inclusief voorbelasting minimaal 6 maanden;

 Conflicteert met voorbereidende werkzaamheden van Snellerpoort en uitwerking

ongelijkvloerse kruising ;

 Hoge kosten (ten minste ca. 100k).

1b Verleggen fietsoversteek in oostelijke richting (ten oosten van de rotonde): variant 1b 

Voordelen 

 Overzichtelijke oversteek haaks op de rijbaan (beperken dodehoekongevallen);

 Fietsoversteek komt op verkeersluwe noordelijke tak van de rotonde te liggen = veiliger;

 Routing blijft nagenoeg gelijk aan de huidige situatie;

 Twee varianten mogelijk, namelijk oversteek als onderdeel van de rotonde of een separate

oversteek oostelijker gelegen. Het effect van beide oversteekvoorzieningen is vergelijkbaar.

Nadelen 

 Mogelijk wordt de oversteek bij de Eilandenkade hierdoor drukker;

 Ingrepen in openbare ruimte noodzakelijk (realiseren oversteek, uitbuiging

Steinhagenseweg, plaatsen duiker, voorbelasten, bomenkap, dempen water en realisatie

fietspad)



 Fietsers moeten twee keer oversteken: 1x Steinhagenseweg via nieuwe, gefaseerde

oversteek en 1x bij de noordelijke tak van de rotonde. Deze laatste is echter verkeersluw,

aangezien hier alleen bestemmingsverkeer rijdt in de richting van het Roche gebouw en de

Minkemalaan.

 Realisatie inclusief voorbelasting minimaal 6 maanden;

 Hoge kosten (ten minste ca. 150k).

1c Verleggen fietsoversteek op oostelijke tak van de rotonde: variant 1c 

Voordelen 

 Overzichtelijke oversteek haaks op de rijbaan (beperken dodehoekongevallen);

 Fietsoversteek komt op verkeersluwe noordelijke tak van de rotonde te liggen = veiliger;

 Routing blijft nagenoeg gelijk aan de huidige situatie;

Nadelen 

 Ingrepen in openbare ruimte noodzakelijk (realiseren 2 oversteken, voorbelasten, mogelijk

bomenkap en aankoop stukje grond van Roche)

 Fietsers moeten twee keer oversteken: 1x Steinhagenseweg via nieuwe, gefaseerde

oversteek en 1x bij de noordelijke tak van de rotonde. Deze laatste is echter verkeersluw,

aangezien hier alleen bestemmingsverkeer rijdt in de richting van het Roche gebouw en de

Minkemalaan.

 Hoge kosten (ten minste ca. 70k).



2 Opheffen rotonde en realisatie bocht 

Voordelen 

 Situatie wordt voor autoverkeer overzichtelijker;

 Routing voor fietsverkeer blijft nagenoeg gelijk aan de huidige situatie.

Nadelen 

 Opheffen rotonde resulteert in een hogere snelheid van het autoverkeer aldaar = grotere

kans op ongeval met ernstig letsel;

 Fietsoversteek kan in of rondom de bocht is verkeersonveilig en kan zeker niet in de

voorrang worden gerealiseerd;

 Grote ingrepen in de openbare ruimte noodzakelijk (verwijderen rotonde, realisatie bocht en

nieuwe oversteek en mogelijk bomenkap);

 Voor het opheffen van de rotonde en realisatie van de bocht moet de Steinhagenseweg

voor meerdere dagen (gedeeltelijk) worden afgesloten;

 Hoge kosten.

Diverse malen is geopperd het groen op de rotonde volledig te snoeien, zodat meer overzicht wordt 
gecreëerd. Dit wordt niet aanbevolen vanuit de richtlijnen van de CROW-publicatie 126, Eenheid in rotonde. 
Hierin staat onder 6.3.2. dat de aankleding van het middeneiland van een rotonde zodanig moet zijn dat op 
afstand geen doorzicht mogelijk is. Tevens leert de ervaring dat doorzicht op rotondes leidt tot een hogere 
snelheid van autoverkeer, waarmee het risico op letselongevallen toeneemt.  



3a Bestaande fietsoversteek voorzien van continu knipperlicht 

Voordelen 

 Werkt in beginsel attentieverhogend (vooral richting mensen die niet bekend zijn in

Woerden);

 Routing blijft gelijk aan de huidige situatie (=gebruiksvriendelijk/ niet faciliteren van verkeer

op ongewenste locaties);

 Snel te realiseren (binnen enkele weken);

 Goedkope oplossing (ca. 5k)

Nadelen 

 Attentiewaarde verminderd naar verloop van tijd;

 Storingsgevoeligheid (=kosten);

 Beperkt effect op de verkeersveiligheid door gewenning.

3b Fietsoversteek voorzien van detectie 

Voordelen 

 Attendeert automobilisten erop indien een fietser (vanuit de dode hoek) nadert. Dit komt de

verkeersveiligheid ten goede;

 Routing blijft gelijk aan de huidige situatie (=gebruiksvriendelijk/ niet faciliteren van verkeer

op ongewenste locaties);



 Snel te realiseren (binnen enkele weken);

 Relatief goedkope oplossing (ca. 20-25k);

Nadelen 

 Onveilig indien het systeem (regelmatig) storing heeft;

 Risico dat gemotoriseerd verkeer blind op de detectie gaat rijden (en dus geen oog meer

heeft voor fietsers);

 Lastig onderscheid mogelijk tussen overstekende fietsers en richting het winkelcentrum

afslaande fietsers, waardoor het systeem mogelijk met regelmaat ‘voor niets’ knippert.

4. Verleggen fietsoversteek richting zuiden via parkeerplaats Hypotheekdesk/TempoTeam

Voordelen 

 Meer afstand tussen rotonde en de oversteek creëert iets meer overzicht;

 Snel te realiseren (binnen enkele weken);

 Goedkope oplossing (ca. 15k);



Nadelen 

 Gering effect, doordat nagenoeg dezelfde situatie in stand blijft;

 Verleggen hoofdfietsroute door een wijk is onlogisch/onwenselijk, bovendien is een

fietsroute op een parkeerterrein met haakse parkeervakken (achteruitrijden en

manoeuvreren) onwenselijk;

 Mogelijk gaan parkeerplaatsen verloren als gevolg van de inpassing van de fietsroute.

3 Advies 

Geen van de bovengenoemde maatregelen heeft een oplossend vermogen voor de 

verkeersonveilige situaties die plaatsvinden op en rondom de oversteek. Gelet op de kosten en 

de impact op de openbare ruimte/omliggende projecten i.r.t. het effect is het advies om de 

bestaande oversteek te voorzien van detectie (optie 3a). Het systeem is, indien de oversteek te 

zijner tijd verdwijnt, tevens makkelijk op een andere locatie in Woerden terug te brengen. 

Derhalve is het een goede investering. Wel wordt geadviseerd om de verkeerssituatie, enkele 

weken na plaatsing, te evalueren (bijvoorbeeld m.b.v. camera’s). Zodoende kan worden 
bepaald of de maatregel effectief is of dat er aanvullende maatregelen moeten worden 

genomen. Optie 1a zou dan een goede ‘second best’ zijn, temeer omdat deze variant ook al 
voorsorteerd om de toekomstige fietsroute van/naar het station. Wel bedraagt de realisatietijd 

voor deze variant circa 6-8 maanden. 
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