
 
 
 
 
 
  

 
 

Rijkswaterstaat 
Afdeling Netwerkmanagement 
[naam] 
Griffioenlaan 

3526 LA  UTRECHT 

  

 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
 
Telefoon 14 0348 
Fax (0348) 42 84 51 
gemeentehuis@woerden.nl 
www.woerden.nl 
 
BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 

KvK-nummer 
50177214 
IBAN-nummer 
NL41BNGH0285009672  

Onderwerp:  
Zorgen groot onderhoud A12 

 

Uw Kenmerk: 
 

 Uw brief van:   Datum: 9 juli 2021 
 geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

Documentnr.:D/21/028229 Behandeld door       / doorkiesnummer:  

Zaaknr.: Z/21/021284 [naam] / 0348-[nr]  

     

     

Geachte mevrouw [naam], 
 

 
 

 

Op woensdag 29 juni 2021 is door Rijkswaterstaat een persbericht uitgegaan waar, in verband met 
het uitvoeren van groot onderhoud, een 9-daagse afsluiting van de A12 hoofdrijbaan links is 
aangekondigd voor de periode van 27 september t/m 7 oktober 2021. Na bestuurlijk overleg met de 
regio is besloten om het werk in deze periode uit te voeren naar aanleiding van grote bezwaren tegen 
de eerder gekozen uitvoeringsperiode in augustus, waarbij er overlap was met diverse andere werken 
in de regio. Via deze weg willen wij u onze zorgen overbrengen met betrekking tot de verkeershinder 
die in Woerden verwacht wordt als gevolg van de afsluiting van de A12. 
 
Er bevinden zich diverse grote logistieke bedrijven in Woerden, waarbij Snel Shared Logistics en het 
distributiecentrum van de Jumbo qua omvang en aantal vervoersbewegingen hier uitspringen. Wij 
hebben van hen vernomen dat zij zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid en veiligheid ten 
tijde van de afsluiting op de A12. Het wordt voor deze bedrijven een grote uitdaging om op korte 
termijn hun bedrijfsvoering voor te bereiden op de vertraging en overlast die gaan ontstaan. Wij delen 
deze zorgen en vragen ons af hoe de grote aantallen vrachtverkeer van/naar deze bedrijven worden 
afgewikkeld. 
 
Daarnaast ontbreekt op dit moment een goede analyse van de gevolgen van de afsluiting van de A12 
op het onderliggend wegennet. Wij vrezen voor schades aan wegen die niet geschikt zijn om grote 
hoeveelheden extra (vracht)verkeer te verwerken. Bovendien hebben wij zorgen over de 
bereikbaarheid en doorstroming op de gemeentelijke wegen, waardoor verkeer over andere, minder 
geschikte wegen gaat rijden en daardoor onveilige en onwenselijk verkeerssituaties ontstaan. Tijdens 
de werkzaamheden aan de Galecopperbrug in 2019 hebben wij deze gevolgen van dichtbij ervaren. 
Er ontstond tijdens die werkzaamheden congestie op een groot deel van de wegen in Woerden, 
waardoor het verkeer andere, minder geschikte alternatieven ging zoeken. 
 



Wij begrijpen dat het groot onderhoud aan de A12 moet worden uitgevoerd en dat dit overlast met zich 
mee gaat brengen, maar desondanks maken wij ons zorgen over de gevolgen op het onderliggend 
wegennet in Woerden. 
 
Daarom verwachten wij maximale inspanning van Rijkswaterstaat om gerichte maatregelen te nemen 
die de verkeersveiligheid en doorstroming op het onderliggend wegennet in Woerden kunnen 
waarborgen. Bovendien vragen wij uw aandacht voor mogelijke schades die ontstaan op het 
onderliggend wegennet door de grote hoeveelheden extra verkeer als gevolg van de afsluiting van de 
A12.  
 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
 
Drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer 
 
 
 


