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Kennisnemen van 
Maatregelen die zijn genomen om de overlast door de geplande werkzaamheden op de Boerendijk en de Jozef 
Israëlslaan te beperken. 
 
   
 
Inleiding 
Op 2 juli 2015 heeft uw raad besloten tot uitvoering van het project Woerden West, door in te stemmen met het 
aanpassen van drie kruispunten, het minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk en het treffen van geluidswerende 
maatregelen op de Hollandbaan en de Hoge Rijndijk, met als beoogd effect het verbeteren van de doorstroming, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid. In november 2018 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om als uitwerking van 
het besluit uit 2015 de volgende werkzaamheden op de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan uit te voeren:  

  Realiseren van een vrij liggend tweerichtingen fietspad vanaf het kruispunt Chrysantstraat - Boerendijk tot de 
rotonde Jozef Israëlslaan Rembrandtlaan, over de Kwakelbrug; 

  Inpassing van het fietspad bij en vernieuwing van de tussenliggende kruispunten; 
  Het vernieuwen van de verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruising Boerendijk Hoge Rijndijk; 
  Onderhoud aan de openbare ruimte. 

Met de voorgestelde maatregelen wordt de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen Woerden West zo 
goed mogelijk verbeterd. Het uit elkaar halen van verkeersstromen bevordert de doorstroming en verkeersveiligheid voor 
alle verkeersdeelnemers. Inmiddels zijn er diverse contactmomenten geweest met de bewoners, zijn de werkzaamheden 
verder uitgewerkt tot een ontwerp en is het werk aanbesteed aan de firma Scholman. Vanaf afgelopen zomer zijn er al 
 diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn er de noodzakelijke bomen gekapt, de beschoeiing langs de 
Kromwijkerwetering is vervangen aan de zijde van de Boerendijk en worden kabels & leidingen verlegd en vervangen. 
Met deze werkzaamheden wordt ook het elektriciteitsnet opgewaardeerd zodat voorzien kan worden in de toekomstige 
behoefte bij onder andere uitbreiding en verduurzaming van woningbouw en elektrische oplaadpunten .  
 
Aangezien ook op andere locaties in Woerden op dit moment grootschalige ingrepen plaatsvinden in de openbare ruimte 
zoals aan de Oostdam en de Kwakelbrug, dienen de werkzaamheden op de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan daarmee 
afgestemd te worden. Regelmatig overleg met alle partijen is hier onderdeel van.  
 
Ten tijde van het opstellen van deze Raadsinformatiebrief liggen alle werkzaamheden stil als gevolg van de 



weersomstandigheden (sneeuw en vorst). 
 
   
 
Kernboodschap 
Naar verwachting zal in week 8 gestart worden met de herinrichting van het traject Boerendijk - Jozef Israëlslaan. Doel is 
het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid in Woerden West. De werkzaamheden omvatten de aanleg van 
vrij liggende fietspaden, het aanpassen van diverse kruisingen en het veiliger inrichten van de voetgangersoversteek nabij 
de Willem van Oranjeschool.  
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij zorgvuldig contact is met alle betrokken partijen om 
verkeersomleidingen op elkaar af te stemmen en hinder voor zoveel als mogelijk te beperken.  
 
Fasering  
De reconstructie werkzaamheden aan de Boerendijk – Jozef Israëlslaan worden uitgevoerd in 5 fasen (fase 6 wordt 
gelijktijdig met fase 5 uitgevoerd) van Noord naar Zuid. Een overzicht van de verschillende fasen is weergegeven in figuur 
1.  
 
Planning  
De werkzaamheden op de Boerendijk hebben een doorlooptijd van circa 48 weken. De doorlooptijd per fase is 
weergegeven in onderstaande figuur. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2022 zijn afgerond (zie bijlage 1: 
Planning).  
 
Relatie met de werkzaamheden Oostdam  
Vanaf de start van de werkzaamheden aan de Oostdam vinden er ook werkzaamheden op de Boerendijk en Jozef 
Israëlslaan plaats voor het vervangen en verleggen van kabels en leidingen. Om deze werkzaamheden mogelijk te 
maken, is tijdens de werkzaamheden de rijrichting van zuid naar noord beschikbaar. Aangezien dit niet tot grote 
problemen heeft geleid is ervoor gekozen om ook tijdens de reconstructiewerkzaamheden in fase 1 tot en met 3 deze 
route beschikbaar te houden. Gevolg van deze aanpassing is dat de werkzaamheden circa 6 weken langer duren (zonder 
deze maatregel duren de werkzaamheden ca 24 weken). Wél zal tijdens asfalteringswerkzaamheden de gehele rijbaan 
worden afgesloten. Daarom zullen deze werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd. Omwonenden zullen 
hierover vooruitlopend op de werkzaamheden worden geïnformeerd.  
 
Voor de werkzaamheden in de fasen 4 tot en met 6 zullen de verschillende wegvakken volledig worden afgesloten. De 
werkzaamheden in de fasen 5 en 6  worden uitgevoerd nadat op de Oostdam weer verkeer in twee rijrichtingen mogelijk 
is.  
 
Relatie met de werkzaamheden Kwakelbrug  
Zoals hierboven aangegeven zijn de werkzaamheden aan de Kwakelbrug ten gevolge van het winterweer stilgevallen. Als 
gevolg daarvan is de oplevering van de Kwakelbrug op 13 februari niet haalbaar. De huidige planning is dat de 
werkzaamheden op 23 februari om 17.00 uur zijn afgerond. In de tussenliggende periode is de Kwakelbrug niet bruikbaar 
voor alle verkeer en gelden de omleidingsroutes.  
 
In week 8 wordt gestart met de reconstructiewerkzaamheden in fase 1. De eerste dagen wordt nog gewerkt aan de 
Kwakelbrug, dan worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.   
 
Relatie met werkzaamheden Kabels en Leidingen  
Ter voorbereiding op de reconstructiewerkzaamheden in fase 2 en verder, worden met name rondom de aansluiting van 
de Hoge Rijndijk op de Boerendijk de komende tijd nog werkzaamheden verwacht. Daarbij is het uitgangspunt dat de 
aansluiting Hoge Rijndijk - Boerendijk tijdens deze werkzaamheden in twee richtingen beschikbaar blijft. Als gevolg van 
de werkzaamheden zal er wel sprake zijn van een enkele korte afsluiting (maximaal 2 dagen). Vooruitlopend op deze 
werkzaamheden zal daarover communicatie plaatsvinden met de omgeving. Wél zal voor fietsers een omleiding worden 
ingesteld om zorg te dragen voor voldoende werkruimte.   
 



  
Figuur 1: Fasering werkzaamheden Boerendijk – Jozef Israëlslaan  
 
Omleidingsroutes fase 1 reconstructie Boerendijk - Jozef Israëlslaan.  
De omleidingsroutes worden door dezelfde partij ontworpen voor de werkzaamheden Boerendijk – Jozef Israëlslaan als 
voor de werkzaamheden Kwakelbrug en de Oostdam. Hierdoor is er in een vroeg stadium afstemming tussen de 
verschillende projecten ten aanzien van de verkeersafwikkeling. De omleidingsroutes voor fase 1 komen overeen met de 



situatie van afgelopen maanden waarbij door de werkzaamheden aan de kabels en leidingen tussen de Hoge Rijndijk en 
de rotonde Rembrandtlaan ook één rijbaan van zuid naar noord beschikbaar was.  

  
Figuur 2: omleidingsroute auto's fase 1  
 



  
Figuur 3: omleidingsroutes fietsers fase 1  
 
De auto's (en andere motorvoertuigen zoals motoren en vrachtwagens) kunnen van zuid naar noord gedurende de 
werkzaamheden gewoon de weg volgen. De auto's van noord naar zuid hebben een omleidingsroute. Deze 
omleidingsroute loopt over de Rembrandtlaan, Zandwijksingel, Westdam, Centrumring en de Chrysantstraat.  
 
De fietsers kunnen ook van zuid naar noord gedurende de werkzaamheden gewoon de weg volgen. De fietsers van 
noord naar zuid worden omgeleid via de Mesdagstraat en Leidsestraatweg. Vandaar kunnen ze hun weg vervolgen. 
 
Omleidingsroutes in overige fasen  
Voor de overige fasen zullen omleidingsroutes worden uitgewerkt. Voor de verschillende fasen zijn al omleidingsroutes 
ontworpen, maar daarbij is voor de fasen 2 en 3 geen rekening gehouden met het beschikbaar zijn van een rijrichting van 
zuid naar noord. Om de ontsluiting van het Bomenkwartier goed te kunnen regelen wordt nadrukkelijk gekeken naar het 
tijdelijk openstellen van de Lindelaan van en naar de Hoge Rijndijk.  
 
Nood- en hulpdiensten  
Met de VRU is afstemming over de bereikbaarheid van de post op de Boerendijk. Daarbij worden afspraken gemaakt op 
welke wijze de aanrijtijd van de vrijwilligers richting de brandweerpost zoveel mogelijk kan worden beperkt. Met het 
openstellen van één rijbaan van zuid naar noord in de fasen 1 tot en met 3 kan de Brandweer in deze fasen goed 
uitrukken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor de overige werkzaamheden dat de brandweer ook tijdens de 
werkzaamheden gebruik kan maken van de Boerendijk.  
 
Communicatie  
De omwonenden worden via bijgevoegde brief geïnformeerd over de werkzaamheden in fase 1. Daarnaast zal een 



persbericht worden verzonden met de start van de werkzaamheden en worden berichten geplaatst op de web-pagina en 
de social mediakanalen.  Ook is er een bouwapp van de aannemer waarop de weggebruikers en de bewoners 
geïnformeerd worden over de duur van de werkzaamheden en de omleidingsroutes die op dat moment van toepassing 
zijn. Tevens zal er wekelijks overleg zijn met vertegenwoordigers van het Stadshart om ze bij te praten over alle 
werkzaamheden rondom het centrum.  
  
 
   
 
Financiën 
De kosten voor het uitvoeren van de benoemde maatregelen worden gedekt binnen het beschikbare budget van het 
project Doorstroming Woerden West. 
 
   
 
Vervolg 
De raad wordt regelmatig op de hoogte gehouden door middel van een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden 
op de Oostdam. Vanaf woensdag 17 februari zal de raad in deze bijeenkomsten tevens op de hoogte gehouden worden 
over de werkzaamheden op de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan. 
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 /  

Beste mevrouw / meneer, 

Het is enige tijd geleden dat u vanuit de gemeente een update heeft ontvangen over de geplande 

inrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Onze excuses hiervoor. Met deze brief wil het 

projectteam u graag bijpraten over de geplande herinrichting en hoe wij u vanaf dit moment 

informeren over de werkzaamheden.  

Voortraject en voorbereidende werkzaamheden 

Het Definitief Ontwerp is eind 2019 vastgesteld en de visualisaties zijn met u gedeeld tijdens een 

informatieavond. Deze visualisaties komen te staan op de projectpagina op onze website, en kunt u 

opvragen via de omgevingsmanager. Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp zijn er diverse 

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het traject Jozef Israëlslaan - Boerendijk en langs een 

gedeelte van de Hoge Rijndijk. Een groot deel van de beschoeiing is vervangen, er zijn bomen 

gesnoeid, het hekwerk van de Prinsenbrug is opgeknapt en momenteel worden de laatste 

werkzaamheden aan de renovatie van de Kwakelbrug uitgevoerd.  

Vervangen kabels en leidingen 

Sinds november voert aannemer Van Vulpen op meerdere locaties nutswerkzaamheden uit rondom 

het gebied Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Hier worden kabels en verouderde (gas)leidingen in 

opdracht van Stedin vervangen en diverse aanpassingen uitgevoerd aan het telecommunicatie- en 

waterleidingnet. Ook wordt het elektriciteitsnet verzwaard om tegemoet te komen aan de verwachte 

toename in gebruik van stroom, bijvoorbeeld door elektrisch rijden of toekomstige woningbouw. 

Hiervoor zijn nieuwe kabels getrokken langs de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan. De 

werkzaamheden van Van Vulpen duren tot eind 2021 en worden gefaseerd uitgevoerd. Voor de 



werkzaamheden is het nodig om regelmatig één rijbaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Wel 

blijft er altijd één rijbaan open. Er is wekelijks contact tussen de gemeente en de aannemer om 

afsluitingen zo kort als mogelijk te laten duren en af te stemmen. Ook hulpdiensten zijn op de hoogte 

van de werkzaamheden.  

 

Planning reconstructie Boerendijk-Jozef Israëlslaan 

Op dit moment zijn wij in gesprek met de nutsaannemer, civiel aannemer Jos Scholman en Versluys 

Verkeersgroep over de planning van de werkzaamheden en de verkeersomleidingen. Om te zorgen 

voor een zo goed mogelijke doorstroming, stemmen we de omleidingen en afsluitingen af op de 

nutswerkzaamheden en de andere werkzaamheden in en om Woerden. Waar gewerkt wordt in de 

openbare ruimte is hinder helaas niet te voorkomen, maar wij doen ons uiterste best om ervoor te 

zorgen dat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart.  

 

Wanneer de gesprekken met de verschillende partijen zijn afgerond, maken we de planning voor de 

herinrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Naar verwachting zal de aannemer nog in het 

eerste kwartaal van 2021 beginnen met de herinrichting van de kruisingen en de aanleg van vrij 

liggende fietspaden. In de tussentijd ziet u Jos Scholman mogelijk al werkzaamheden uitvoeren die 

die aanleg van kabels en leidingen ondersteunen, bijvoorbeeld het weghalen van zandzakken langs 

de Hoge Rijndijk. Zodra de planning, fasering en omleidingen voor de reconstructiewerkzaamheden 

bekend zijn, ontvangt u opnieuw informatie van ons.  

 

Communicatie 

Vanaf nu kunt u vaker een brief van ons verwachten. Ook wordt de projectpagina op de gemeentelijke 

website voorzien van de planning en informatie over de werkzaamheden 

https://www.woerden.nl/projecten.  

 

Daarnaast zal aannemingsbedrijf Jos Scholman de gratis bouwapp ‘Boerendijk Woerden’ inzetten om 

u regelmatig te informeren over de uitvoering van hun werkzaamheden. In de volgende brief leest u 

meer over deze app. Ook informeren we u dan over de planning en fasering van de werkzaamheden 

en de bijbehorende omleidingsroutes. 

    

Contact 

Heeft u vragen die in deze brief niet aan de orde zijn gekomen, dan kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager  via het algemene telefoonnummer  of stuur een mail naar 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
Bart Herremans 
Projectleider 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 






