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RAADSINFORMATIEBRIEF

Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 3 december 2020

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek

Portefeuille(s)  : Openbare ruimte

Contactpersoon : T.H.C. de Koning

Tel.nr. : 8329

E-mailadres : koning.d@woerden.nl

Onderwerp: 

Verkeerssituatie Oostdam, stand van zaken 3-12-2020

Kennisnemen van:

De ontwikkelingen omtrent de Oostdam als gevolg van de vervangingswerkzaamheden van de 
bestaande duiker en een toelichting op de acties die worden ondernomen om tot een goede 
oplossing te komen. En de wijze waarop wij u en de omgeving vanaf heden betrekken bij de 
werkzaamheden. Dit voor de korte en de langere termijn.

Inleiding:

Op dinsdag 17 november is de verkeerssituatie op de Oostdam en daarmee ook het centrum van 
Woerden veranderd als gevolg van de aanvang van de werkzaamheden aan de duiker. De gevolgen 
van die verandering, de wachttijden als gevolg van opstoppingen op aansluitende wegen, zijn 
zichtbaar in de directe omgeving van de Oostdam,en haar bewoners en gebruikers. Logischerwijs is 
het ook elders in Woerden drukker als gevolg van de omleidingsroutes.

De doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van de stad. Onder andere 
voor onze ondernemers in de binnenstad is het goed bereikbaar zijn van belang voor hun 
bedrijvigheden. De geluiden die wij van de ondernemers hebben ontvangen over de verkeersdrukte 
op de centrumring en de omliggende wegen, en daarmee de slechte bereikbaarheid van het centrum, 
hebben de urgentie voor een goede oplossing nogmaals onderstreept. 

De werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de duiker geven beperkingen op de 
Oostdam. Maar ook elders in Woerden geeft dit meer verkeersdrukte. Waaronder op de Boerendijk, 
waar op dit moment nutswerkzaamheden worden uitgevoerd. Samen met onze ondernemers, 
hulpvaardige bedrijven en inwoners werken wij aan oplossingen voor de korte en langere termijn 
zodat er verlichting komt van deze verkeersdruk en de bereikbaarheid van het centrum verbetert.

Aanleiding
Waar het uitgangspunt altijd is geweest om gemotoriseerd verkeer in twee richtingen op twee 
rijbanen, langs het werkvak, de stad in en uit te laten rijden, kwam daar in oktober 2020 ineens 
verandering in. Een inspectie aan de kademuur is hiervan de oorzaak.
De constructie van de kademuur bleek anders te zijn dan op basis van de stukken uit 1996 mocht 
worden aangenomen. Deze bleek niet op palen of damwanden gefundeerd te zijn en zonder 
horizontale verankering. Het laten toenemen van druk op die muur door toedoen van het dichterbij 
brengen van de verkeersbelasting is dan ook extra risicovol. Mogelijkerwijs zou de kademuur zelfs 
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kunnen bezwijken onder die druk. Met de komst van deze nieuwe  informatie over de kademuur bleek 
dat de ruimte op de Oostdam te beperkt is om twee rijbanen aan te leggen.

Hiertoe is teruggegrepen naar verkeerskundige scenario’s uit de voorbereiding. Te weten; het 
instellen van één rijrichting. De communicatie hierover naar verschillende partijen is hierbij uit het oog 
verloren. Voor velen kwam het bericht eind oktober 2020,over het instellen van eenrichtingsverkeer 
de stad uit, daarom ook als een verrassing. Dit heeft geleid tot veel kritiek en onrust over de plannen 
en met name de communicatie hier omtrent. Hierover heeft uw raad op donderdag 26 november 
jongstleden gedebatteerd.

Inmiddels zijn de communicatielijnen aangetrokken en werken wij onder andere samen met Stadshart 
Woerden, OKW, Fietsersbond en andere initiatiefnemers aan oplossingen voor het ontstane 
verkeersprobleem. Dit pakken wij in twee stappen aan. Een korte termijn oplossing voor de periode 
december tot medio januari 2021 en een lange termijn oplossing van medio januari 2021 tot het einde 
van het project. 

Stap 1, korte termijn oplossing. (dec. 2020 – medio jan. 2021)
Na verkenning van verschillende mogelijkheden zijn aanpassingen gedaan aan de werkplannen. De 
aannemer heeft zich overigens hier zeer flexibel getoond. Hierdoor is het mogelijk om tot medio 
januari 2021 twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer te creëren op de Oostdam. Een oplossing die 
al op korte termijn gerealiseerd kan worden. In de voor onze ondernemers belangrijke 
decembermaand is het centrum van Woerden vanuit de oostelijke richting hierdoor goed te bereiken. 

De verkeersregelaars zijn de eerste dagen aanwezig om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe 
situatie. De voetgangers kunnen het werkgebied, net als nu, blijven passeren via het trottoir. Fietsers 
dienen gebruik te blijven maken van de huidige omleidingsroutes of kunnen met de fiets aan de hand 
over het trottoir.

In week 50 (de week van 7 december) zal deze verkeerssituatie gereed zijn. Deze kan blijven 
bestaan tot medio januari 2021.Na die periode is er werkruimte benodigd voor de nutsbedrijven. De 
nieuwe kabels en leidingen moeten dan gekoppeld worden en de oude verwijderd. Omdat deze 
kabels en leidingen onder de voetpaden lopen, betekent dit dat het werkvak van de aannemer weer 
vergroot moet worden, waardoor deze oplossing niet meer mogelijk is. Wij werken ondertussen 
zorgvuldig aan een gedegen oplossing voor na deze periode.

Stap 2, inventarisatie lange termijn oplossing (medio jan. 2020 – einde project)
De betrokkenheid van verschillende partijen is groot. Zij denken mee en dragen oplossingssuggesties 
aan, die we serieus in onze afwegingen betrekken. Op de bijgesloten kaart zijn de aangedragen 
suggesties geprojecteerd en benoemd. 

Op de kaart is een aantal zaken vermeld. Nummers 01, 02 en 03 zijn de opties voor de 
verkeersstroom op de Oostdam zelf. Nummers 1 tot en met 7 zijn de verschillende suggesties die ons 
zijn aangereikt voor de verkeersafwikkeling rond de omgeving van de Oostdam. Nummers 8 tot en 
met 14 geven opties weer die kunnen bijdragen aan de doorstroming voor Woerden breed in relatie 
tot de Oostdam. Daarnaast is er op de kaart aangegeven (nummers 15 tot en met 21) met welke 
andere werkzaamheden in Woerden wij rekening houden. Dit alles om een zo goed mogelijk 
verkeersscenario tot stand te brengen.

De suggesties worden allemaal op haalbaarheid onderzocht. Hierbij stellen wij de 6 volgende criteria 
voor (niet in volgorde van belangrijkheid):

1. Veiligheid
a. Ten behoeve van de uitvoerende partijen
b. Ten behoeve van de verkeersveiligheid

2. Omsteltijd; de tijd die benodigd is om een oplossing in gebruik te kunnen nemen
3. Flexibiliteit; de mate waarin een oplossing flexibel is om in te spelen op ontwikkelingen
4. Verkeersdoorstroming

a. Ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer
b. Ten behoeve van de fietsers

5. Kosten
6. Hinder en overlast
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Communicatie
Op de volgende wijze gaan wij communiceren:

- Wekelijkse update in het college (dinsdag) en brief/memo aan de gemeenteraad (vrijdag)
- Binnenstad-nieuwsbrief opnieuw inzetten, eerste editie mogelijk eind december
- Nieuwsbrief op website/social media (algemeen) en gestuurd aan stakeholders (specifiek)
- Vast overleg moment SH/OKW op vrijdag
- Uitnodiging tot een locatiebezoek met het college en gemeenteraad
- Themasessie in de week van 14 december over scenario’s 2021 in de gemeenteraad 

(+ raadsinformatiebrief)
- Via sociale media en pers, met name over omleidingsroutes

Kernboodschap:

Op korte termijn is het mogelijk de Oostdam in te richten voor tweerichtingsverkeer op twee rijbanen. 
Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van ondernemers en andere gebruikers van de 
binnenstad om deze beter bereikbaar te maken. Voetgangers kunnen de Oostdam blijven passeren. 
De fietsers blijven ook in deze nieuwe situatie gebonden aan de huidige omleidingsroutes, of kunnen 
met de fiets aan de hand over het trottoir lopen. 
Deze oplossing kan in week 50 worden gerealiseerd en is in stand te houden tot medio januari 2021. 
Daarna is er werkruimte benodigd voor de nutspartijen, die onder het voetpad werkzaamheden 
moeten uitvoeren, waardoor het werkvak versmald dient te worden.

De periode tot medio januari 2021 wordt benut om verschillende oplossingsscenario’s verder uit te 
werken en te beoordelen. Het doel is om na de korte termijn oplossing een goed alternatief te hebben 
voor de verkeerssituatie tot het einde van het project.

De communicatie aan en met onze stakeholders en de omgeving wordt geïntensiveerd.

Financiën:

De kosten voor korte termijn oplossing wordt geschat op een bedrag van € 60.000. Dit is gedekt 
binnen de huidige opdrachten ten aanzien van de verkeersmaatregelen.
Met de kosten voor de oplossing voor de langere termijn komen wij bij u terug.

Vervolg:

De werkzaamheden op de Oostdam gaan conform planning door. 
In week 50 wordt de tijdelijke oplossing met twee rijbanen gecreëerd en opengesteld. 
Hiervoorafgaand zal er communicatie plaatsvinden om deze verkeerssituatie kenbaar te maken. Dit 
doen we met deze RIB, een weekmail naar de directe stakeholders, een brief voor aangelegen 
woningen en bedrijfspanden en een persbericht en inzet van sociale media voor alle andere 
geïnteresseerden en betrokkenen. We streven ernaar om later deze maand een nieuwsbrief op te 
stellen waarin ook andere binnenstadprojecten aan de orde komen. Hiermee verwachten we een 
goed overzicht van activiteiten in de openbare ruimte te kunnen leveren aan de inwoners en 
ondernemers van Woerden.

Bijlagen:

- Kaart met oplossingssuggesties en relevante projecten in Woerden, geregistreerd onder 
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corsanummer: 20.021406.

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