
Pagina 1 van 3 
 

RAADSINFORMATIEBRIEF   
 
20R.01226 
 
 
Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 10 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 
Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : D. de Koning 

Tel.nr. : 8329 
E-mailadres : koning.d@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Verkeerssituatie Oostdam, stand van zaken 10-12-2020 

 

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: 

Vorige week heeft u door middel van een raadsinformatiebrief, met kenmerk 20R.01191, kennis genomen 
van de ontwikkelingen omtrent de Oostdam. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de 
stappen die wij zetten op het gebied van de korte en lange termijn oplossing(en) als ook de zorgvuldige 
communicatie met onze stakeholders. 

 
Stap 1, korte termijn oplossing. (dec. 2020 – medio jan. 2021) 
Aanleg tweede rijbaan: 
In de afgelopen week heeft de aannemer de laatste werkzaamheden verricht aan de zinkersleuf. Alle 
damwanden zijn geplaatst en de nutsleidingen zijn ingebracht. 
Ook is de betonvloer ten behoeve van de duikerbrug gestort, die de komende weken kan uitharden. 
 
Met de realisatie van de zinkersleuf is de basis gelegd om de tijdelijke tweede rijbaan aan te leggen. In de 
avond en nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 december wordt de tijdelijke rijbaan gemaakt. Een gehele 
afsluiting van de Oostdam is hiervoor noodzakelijk. Vrijdagochtend, uiterlijk om 6.00 uur, zal het 
tweerichtingsverkeer op de Oostdam opengesteld worden voor het gemotoriseerd verkeer. 
 
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. Op het signaal dat er onduidelijke bebording voor het fietsverkeer zou zijn, zijn we in gesprek 
met de fietsersbond. Zodat ook dit, waar nodig, geoptimaliseerd kan worden. 
 
Meekoppelkans nuts: 
Tijdens de genoemde nachtelijke afsluiting is er een meekoppelkans voor de nutspartijen. Het maken van 
een paar oversteken dwars op de Oostdam is noodzakelijk voor het aansluiten van de nieuwe kabels en 
leidingen. Door dit naar voren te halen in de planning wordt een separate algehele afsluiting van een aantal 
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dagen begin 2021 voorkomen.  
 
Afstelling verkeersregelinstallatie Chrysantstraat: 
Vanwege de verkeerssituatie op de Oostdam is het op andere wegen en kruisingen drukker. Geconstateerd 
is dat het verkeer wat het centrum verlaat via de Chrysantstraat opstoppingen veroorzaakt als gevolg van 
de verkeersregelinstallatie op de kruising met de Boerendijk.  
Hierop is actie ondernomen. De verkeersregelinstallatie is anders afgesteld. Het verkeer op de 
Chrysantstraat krijgt langer groen, waardoor er meer auto’s de kruising kunnen passeren. De opstoppingen 
zijn hiermee teruggedrongen en daarmee is de doorstroming op het wegennet verbeterd. Deze nieuwe 
afstelling wordt gemonitord en waar nodig aangepast. 
 
Stap 2, inventarisatie lange termijn oplossing (medio jan. 2020 – einde project) 
De aangedragen oplossingssuggesties, welke op kaart als bijlage op de raadsinformatiebrief met kenmerk 
20R.01191 zijn benoemd, worden op haalbaarheid onderzocht. Het doel is om tot een oplossing te komen 
die de verkeersafwikkeling rond de omgeving van de Oostdam verbetert. Oplossingen die bijdragen aan de 
verkeersdoorstroming voor Woerden breed in relatie tot de Oostdam worden hierin ook meegenomen. 
 
De suggesties worden allemaal op de 6 volgende criteria beoordeeld (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 

 
Na een eerste zorgvuldige verkenning van de suggesties zullen de bevindingen besproken worden met 
betrokken stakeholders. Er zal overleg zijn met o.a. BIZ Stadshart, OKW, Fietsersbond, Openbaar Vervoer, 
VRU, omwonenden, evenementen, Platform Binnenstad Woerden. 
De inbreng van deze stakeholders zal als waardevolle informatie worden meegenomen in de nog op te 
stellen beoordelingsmatrix. 
 
De beoordelingsmatrix zal per oplossingssuggestie inzichtelijk maken welke haalbaarheidswaardering het 
krijgt. Per suggestie zal een onderbouwing worden opgesteld, zodat de achterliggende motiveringen ook 
transparant kunnen worden gedeeld. 
Deze matrix zal een bijdrage leveren aan de besluitvorming over een lange termijn oplossing. 
 
Communicatie 
Op de wijze van communiceren, zoals beschreven in de afgelopen raadsinformatiebrief, stellen wij voor een 
kleine wijziging te maken. De wijziging betreft het opschorten van de wekelijkse update in de periode van 
21 december 2020 tot en met 3 januari 2021. In deze periode zijn er namelijk geen werkzaamheden op de 
Oostdam. Na deze periode zullen wij u weer wekelijks informeren. 
 
Reacties: 
Van omwonenden en ondernemers worden positieve reacties ontvangen over de wekelijkse update die zij 
van ons ontvangen. Stakeholders weten ons goed te vinden voor het stellen van vragen of het aandragen 
van suggesties.  
 

Kernboodschap: 

De oplossing voor de korte termijn, betreffende het inrichten van de Oostdam voor tweerichtingsverkeer op 
twee rijbanen, zal op vrijdag 11 december 2020 gereed zijn.  
Deze oplossing is in stand te houden tot medio januari. Daarna is er werkruimte benodigd voor de 
nutspartijen, die onder het voetpad werkzaamheden moeten uitvoeren, waardoor het werkvak versmald 
dient te worden. 
 
Door een meekoppelkans te zien ten aanzien van de nutswerkzaamheden wordt een algehele afsluiting 
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van enkele dagen begin 2021 voorkomen. 
 
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 bevindingen van een eerste beoordeling is te verwachten 
in de volgende raadsinformatiebrief. 
 

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 bevindingen van de eerste beoordeling van alle oplossingssuggesties zullen in de themasessie op 
dinsdag 15 december besproken worden. 
 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 
 
 
 
 


