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Samenvatting 
We stellen de raad voor om de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied vast te stellen en om het college opdracht te 
geven de visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan voor fase 1, het zuidoostelijk deelgebied. Hiermee kunnen 
concrete initiatieven en (bouw)plannen tot ontwikkeling komen. Om de grote infrastructurele ingrepen bij het spoor 
mogelijk te maken moeten daarnaast een onderzoek en lobbytraject worden opgestart naar aanvullende financiering. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied vast te stellen; 
2. het college opdracht te geven deze visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan voor fase 1, het 

zuidoostelijk deelgebied; 
3. het college opdracht te geven de grondexploitatie fase 1 uit te werken; 
4. het college opdracht te geven te onderzoeken hoe de bovenplanse infrastructurele ingrepen aanvullend kunnen 

worden gefinancierd door provincie, rijk en/of andere partijen en de benodigde lobby op te zetten; 
5. het college opdracht te geven aan het eind van elk kalenderjaar te rapporteren aan de raad over het onderzoek 

en de lobby zoals vermeld bij punt 3; 
6. de ruimtereservering voor een fietstunnel (noord-zuid) onder de sporen aan de oostzijde van het Stationsgebied 

en in het verlengde van de Jan van Beierenlaan te laten vervallen; 
7. het college opdracht te geven de stappen voor ontwikkeling van het Oude Minkema in gang te zetten zoals 

beschreven in de Memo stappen voor ontwikkeling Oude Minkema (opgenomen als bijlage met nummer 
D/21/015647). 

 
 
   
 
Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
 
In de omgeving van station Woerden spelen allerlei ontwikkelingen. Zo is er volop sprake van plannen voor en realisatie 
van woningbouw, zoals in het plan WITT (voormalige Pels-terrein), Nieuw-Middelland en Snellerpoort. Dit hele gebied 
maakt in de komende decennia een transformatie door en een flink aantal woningen zal worden toegevoegd. Ook werkt 
de gemeente samen met de provincie aan een snelfietspad parallel aan de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht. Om 
deze en andere ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten, gaat de gemeente ook met het gebied rondom het 
station aan de slag. Dit biedt ook de kans om de stationsomgeving (als schakel tussen de genoemde ontwikkelingen) te 
verbeteren voor de komende tientallen jaren. Een visie is hiervoor de eerste stap.  



 
Op 12 februari 2019 heeft de raad de Startnotitie Poort van Woerden vastgesteld (19R.00128). Hierin is opgenomen dat 
een stedenbouwkundige visie zal worden opgesteld voor het stationsgebied. Het ontwerpteam (SVP Architectuur en 
Stedenbouw, Okra Landschapsarchitecten en Cross Architecture) is in november 2019 gestart met het proces om te 
komen tot een visie. Eerste stap was het uitvoeren van een analyse van het gebied. Na diverse participatiemomenten in 
de afgelopen periode en uitwerking van tussenproducten is op 25 juni 2020 het voorkeursmodel voor de ontwikkeling door 
u als raad vastgesteld (20R.00375). De bouwstenen, die samen het voorkeursmodel vormen, zijn in de afgelopen periode 
uitgewerkt tot een stedenbouwkundige visie. De visie vormt het kader voor de ontwikkeling van de deelgebieden. Fase 1, 
het zuidoostelijk deelgebied, kan op basis van de visie als eerste worden uitgewerkt tot een meer concreet 
stedenbouwkundig plan voor bebouwing en openbare ruimte.  
 
   
 
Participatieproces 
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen  
 
Medio 2019 is, tijdens een meedenkavond, met circa 100 belangstellenden gezamenlijk nagedacht over de toekomst van 
het stationsgebied. Deze bijeenkomst leverde veel bruikbare input op voor de vervolgstappen.  
 
Op 29 januari 2020 heeft vervolgens het ‘Werkatelier ontwikkeling stationsgebied’ plaatsgevonden met ruim 130 
bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Met de aanwezigen is aan tafels gesproken over de bouwstenen en 
modellen. De ideeën, tips en opmerkingen die zijn verzameld hebben we gebruikt voor aanscherping van de bouwstenen 
en voor het opstellen van het voorkeursmodel. Het voorkeursmodel is in mei 2020 in een video toegelicht en 
raadpleegbaar gemaakt voor alle geïnteresseerden. Hierover is met de direct omwonenden, maar ook via (sociale) media 
gecommuniceerd. Uw raad heeft dit voorkeursmodel vastgesteld op 25 juni 2020. Hierna is dit voorkeursmodel uitgewerkt 
tot concept visie.  
 
Gedurende dit proces hebben we op drie momenten de stand van zaken gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Erfgoed, op 19 februari, 22 april en 4 november 2020. De Commissie heeft positief gereageerd op de 
gekozen landschappelijke structuur en op het raamwerk en heeft een aantal aandachtspunten meegegeven voor de 
uitwerking. Tevens heeft een Denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de 
ondernemersverenigingen, de ondernemers in de binnenstad, de Veiligheidsregio, de makelaarswereld en het onderwijs, 
driemaal geadviseerd over de verschillende stappen in het totstandkomingsproces van de visie. Op 30 november 2020 
heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden via een livestream. Ongeveer 190 geïnteresseerden hadden zich 
hiervoor aangemeld.  De concept stedenbouwkundige visie is toegelicht en het proces en de vervolgstappen zijn 
geschetst. Tijdens de toelichtingen konden de aanwezigen vragen stellen en een reactie geven via het programma 
Mentimeter. Ook zijn belangstellenden in de gelegenheid gesteld naderhand nog een reactie te geven, per email of 
telefonisch. In totaal zijn tijdens en na deze bijeenkomst meer dan 250 reacties binnengekomen. Reacties zijn, net als de 
groep deelnemers, zeer divers. Van ‘graag veel woningen bouwen’ en ‘aandacht voor groen, water en recreëren’ tot ‘sluit 
de plannen goed aan op de maat en schaal van de bestaande woningen’ en ‘wat een prachtige fietsverbindingen’. Van de 
bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt; deze zijn bij de visie gevoegd en ook verzonden aan de deelnemers. De 
livestream van de bijeenkomst op 30 november 2020 is terug te kijken op www.woerden.nl/stationsgebied. Hier is ook alle 
informatie te vinden over de achtergronden van de visie, het proces, de bouwstenen en het voorkeursmodel.  
 
Gedurende het gehele traject heeft de gemeente nauw samengewerkt met de provincie, NS, ProRail en Bureau 
Spoorbouwmeester. Zij zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling van het Stationsgebied en wij hebben op regelmatige 
basis met hen afgestemd over de ambities, de koers en de visie. Een vertegenwoordiger van de provincie is tevens vaste 
deelnemer aan de ambtelijke projectgroep Stationsgebied. NS, ProRail en de provincie hebben als blijk van 
ondersteuning van de ambities en  de stedenbouwkundige visie een brief gestuurd aan de gemeente; deze zijn 
opgenomen als bijlagen bij de stedenbouwkundige visie.  
 
Met alle opgehaalde reacties is het eindconcept van de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied vervolgens afgerond.  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
De Stedenbouwkundige visie is de eerste stap in de ontwikkeling van het Stationsgebied. De visie legt ook de basis voor 
het verbeteren van de langzaamverkeersverbindingen tussen Snel & Polanen en Nieuw-Middelland, en zet de stip op de 
horizon voor het echt verbeteren van de langzaamverkeersverbinding van de stad aan de zuidzijde van het spoor met de 
binnenstad. Dus zowel oost-west als noord-zuid.  
Deze visie legt de basis voor uitwerkingen in stedenbouwkundige- en inrichtingsplannen voor het openbaar gebied. 
Hiermee kunnen delen van het gebied worden ontwikkeld: bouwplannen kunnen worden gestimuleerd, gemeentelijke 
gronden kunnen tot ontwikkeling worden gebracht en we kunnen verder werken aan de verbetering van de kwaliteit van 

http://www.woerden.nl/stationsgebied


verbindingen, bereikbaarheid en openbare ruimte. De stedenbouwkundige visie vormt hiervoor het ruimtelijk raamwerk, of 
de hoofdstructuur. Hierin zijn op hoofdlijnen uitspraken opgenomen over de invulling van het Stationsgebied. Het gaat 
daarbij dan over openbare ruimte, programma, ontsluiting, verbindingen, functies, bouwvolumes, bouwhoogtes, 
beeldkwaliteit, etc.. Met de visie kan de stad een belangrijke stap zetten in de richting van de stedelijke ontwikkeling, 
verbetering en verdichting van dit gebied. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Stedenbouwkundige visie Stationsgebied geeft het startschot voor de korte- en langetermijnontwikkeling van het 
gebied. Deze visie zorgt ervoor dat elke stap die we zetten, een stap is in de goede richting. We werken met elk stap(je) 
toe naar het einddoel van het realiseren van alle ambities in dit gebied.  
 
Op de korte termijn kunnen deelgebieden worden uitgewerkt en concrete initiatieven en bouwplannen worden geïnitieerd. 
De onderdoorgang van de sporen is de sleutel voor echte verbetering van de verbinding voor fietsers en voetgangers, 
oost-west tussen de gebieden Nieuw-Middelland en Snel & Polanen, en noord-zuid tussen Woerden-Zuid en de 
binnenstad. In de visie is de ambitie opgenomen de Polanertunnel op termijn af te sluiten voor autoverkeer en de 
onderdoorgang flink te verbreden voor fietsers en voetgangers. Ook is het de ambitie aan deze onderdoorgang één 
centrale fietsenstalling onder de sporen te koppelen en een voetgangersbrug over de sporen te realiseren aan de 
oostzijde van de perrons. Dit zijn grote ingrepen waar aanvullende financiering voor nodig is van provincie, Rijk en/of 
andere partners. 
 
   
 
Argumenten 
 
1. De Stedenbouwkundige visie Stationsgebied vast te stellen.  
 
1.1. de stedenbouwkundige visie is tot stand gekomen met gebruikmaking van de input die vanuit de bewoners, bedrijven 
en andere geïnteresseerden is opgehaald.  
 
Het Stationsgebied ‘is van iedereen’. In het traject om te komen tot de visie hebben we op diverse momenten en 
manieren de brede omgeving betrokken: belangstellenden konden meedenken, input leveren en reageren. Dit werd dan 
ook veel gedaan. Avonden waren druk bezocht, mails werden gestuurd en er werd volop gestemd bij de polls tijdens de 
livestream. Dit alles leverde een wisselend beeld op. Opvallend was de consensus over de idee om op termijn de 
Polanertunnel voor autoverkeer af te sluiten: fietsers en voetgangers moeten prioriteit krijgen in het gebied. Voorwaarde is 
wel dat dan een alternatieve ontsluiting voor autoverkeer beschikbaar moet zijn. Ook het toevoegen van woningen en 
andere functies werd breed gedragen, net als het vlot doorgaan van de ontwikkeling: ‘ga maar bouwen!’ Er zijn ook 
zorgen geuit: bijvoorbeeld over de autobereikbaarheid, de parkeerdruk in de omliggende wijken en de maat en schaal van 
bebouwing. Met inachtneming van de input ligt nu een ambitieuze visie voor waarin het Stationsgebied van Woerden een 
enorme ontwikkeling en kwaliteitsslag doormaakt.     
 
 
1.2. de visie is een logische uitwerking van het vastgestelde voorkeursmodel.  
 
De bouwstenen die samen het voorkeursmodel vormen zijn allemaal verder uitgewerkt in de visie. Net als bij het 
voorkeursmodel zetten we in de visie in op de Woerdense maat en schaal, maar gaan we ook voor ambitie. Voetgangers 
en fietsers krijgen maximaal de ruimte, de auto krijgt een kleinere rol in het gebied. De kwadranten van het gebied blijven 
per auto bereikbaar, de autoverbindingen ertussen komen echter te vervallen. Automobilisten zullen gebruik moeten 
maken van de toekomstige oostelijke ontsluiting of van de Wulverhorstbaan. Daarmee wordt de fiets aantrekkelijker, 
waardoor meer automobilisten voor lokale verplaatsingen van de fiets gebruik zullen gaan maken.  
De verbrede onderdoorgang onder de sporen verbindt voor voetgangers en fietsers letterlijk en figuurlijk het noorden en 
zuiden van Woerden. De toekomstige ontwikkeling van het station en de bijbehorende voorzieningen kunnen hier mooi op 
aansluiten. In de spelregelkaart voor de bouwvelden leggen we met deze visie ook een aantal uitgangspunten vast voor 
de uitwerking: bijvoorbeeld het ruimtelijk raamwerk (waar komen groen, blauw, grijs en rood?), globale bouwvolumes en 
bouwhoogtes, functies, en de structuur van verbindingen. De precieze uitwerking hiervan volgt in de deelgebieden.  
 
 
1.3. de stedenbouwkundige visie geeft invulling aan de voor het Stationsgebied geformuleerde ambities en doelstellingen.  
 
De visie is ambitieus en is kaderstellend voor de ontwikkeling. Hiermee beantwoordt hij aan de doelstellingen zoals 
vastgesteld in de Startnotitie Poort van Woerden:  
a. De bereikbaarheid per OV, auto en fiets duurzaam te versterken door aanpassingen in de diverse infrastructurele 



voorzieningen;  
b. Verbindingen tot stand te brengen tussen de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland en tussen deze 
projecten en de binnenstad (oost-west én noord-zuid);  
c. Bouwprogramma in het Stationsgebied te faciliteren: welke functies en voorzieningen zijn gewenst en realistisch?  
d. De samenhang tussen de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland te verbeteren door afstemming te 
bewerkstelligen tussen de ruimtelijke en programmatische invulling.  
 
 
2. Het college opdracht te geven deze visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan voor fase 1, het zuidoostelijk 
deelgebied.  
 
2.1. een stedenbouwkundig plan vormt de basis voor bouwaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen en de inrichting 
van het openbaar gebied; de voorliggende visie is abstracter en vormt het ruimtelijk raamwerk voor de ontwikkeling.  
 
We kunnen snel aan de slag met fase 1. De FNV-kavel en het voormalige Minkemagebouw maken onderdeel uit van 
deze eerste fase, net als het Stationsplein Zuid. In de verdere uitwerking maken we bouwenveloppen/ kavelpaspoorten 
voor de bouwvelden. Ook komen in de uitwerking aspecten als (gedetailleerder) programma en functies, inrichting van de 
openbare ruimte, ontsluiting en verbinding, uitwerking van milieuaspecten, klimaatmaatregelen, groen en water, etc. aan 
de orde. 
 
 
3. Het college opdracht te geven te onderzoeken hoe de bovenplanse infrastructurele ingrepen aanvullend kunnen 
worden gefinancierd door provincie, Rijk en/of andere partijen en de benodigde lobby op te zetten.  
 
3.1. deze grote ingrepen zijn noodzakelijk om de ambities te kunnen realiseren, maar de gemeente heeft niet voldoende 
financiële middelen.  
 
Het verbreden van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, het realiseren van een fietsenstalling onder de sporen 
en een voetgangersbrug over de sporen zijn kostbare ingrepen. Bovendien zal moeten worden onderzocht welke 
ingrepen nodig zijn om als alternatieve ontsluiting te kunnen dienen als de Polanertunnel wordt afgesloten voor 
autoverkeer. Nieuwe infrastructuur is kostbaar. De gemeente heeft voor al deze ingrepen aanvullende financiering nodig 
van andere partijen, zoals provincie en Rijk. Hoe we als gemeente deze financiering verkrijgen moet worden uitgewerkt, 
net als het verder opzetten van de benodigde lobby.  
 
 
4. Aan het eind van elk kalenderjaar te rapporteren aan de raad over het onderzoek en de lobby zoals vermeld bij punt 3.  
 
4.1. op die manier blijft uw raad optimaal betrokken bij dit onderzoek.  
 
Voordat dergelijke ingrepen kunnen worden gerealiseerd moet nog veel werk worden verzet. Om uw raad bij dit 
onderzoek en de lobby te betrekken stellen wij voor aan het eind van elk kalenderjaar aan u te rapporteren over de 
stappen die zijn gezet, de behaalde resultaten en de vervolgplanning.  
 
 
5. De huidige ruimtereservering voor een fietstunnel (noord-zuid) onder de sporen aan de oostzijde van het 
Stationsgebied en in het verlengde van de Jan van Beierenlaan te laten vervallen. 
 
5.1. een dergelijke fietstunnel verdient in de prioritering niet de voorkeur.  
 
Voor fietsers moet het netwerk van infrastructuur zo fijnmazig mogelijk zijn. We bereiken dit doel door de in de visie 
voorgestelde ingrepen en de nieuwe fietsinfrastructuur in de directe omgeving: het verbreden van de onderdoorgang, het 
verbeteren van de fietsverbinding naar Nieuw-Middelland, het doortrekken van het snelfietspad in het Stationsgebied, het 
realiseren van een nieuwe voetgangersbrug over de sporen aan de oostzijde (waar fietsers aan de hand overheen 
kunnen worden meegenomen) en het realiseren van een ongelijkvloerse fietskruising bij de nieuwe Beneluxlaan. Een 
fietstunnel op de locatie van de ruimtereservering, in het verlengde van de Jan van Beierenlaan, bedient niet de 
hoofdstroom van de fietsers in dit deel van de stad. De verwachting is daarom dat het gebruik zeer beperkt zou zijn. Een 
fietstunnel is bovendien heel kostbaar en levert ruimtelijke complicaties op met de nieuwe ongelijkvloerse kruising bij de 
Beneluxlaan. Zie voor meer informatie de memo in de bijlage bij dit raadsvoorstel met documentnummer D/21/015542. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 



1. De stedenbouwkundige visie Stationsgebied vast te stellen.  
 
1.1. Niet alle verbeteringen kunnen al op korte termijn worden gerealiseerd.  
 
In deze visie zijn oplossingen opgenomen waarmee de ambities kunnen worden gerealiseerd op de korte én op de lange 
termijn. Niet alles kan snel: voor een aantal ingrepen zijn we afhankelijk  van meer onderzoek, aanvullende financiering, 
andere partijen/ overheden, etc. Het college stelt uw raad voor met vaststelling van deze stedenbouwkundige visie een 
stevige stip op de horizon te zetten en de langjarige gebiedsontwikkeling te starten.  
 
 
2. Het college opdracht te geven deze visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan voor fase 1, het zuidoostelijk 
deelgebied. 
 
2.1. Uitwerking van fase 1 (waar ca. 450-500 woningen kunnen worden gerealiseerd zonder grote infrastructurele 
ingrepen) kan de haalbaarheid van de onderdoorgang, fietsenstalling en voetgangersbrug onder druk zetten.  
 
Onderzoek, lobby en uitwerking van de grote ingrepen heeft tijd nodig. Dit zijn ingrepen waarmee we de ambities op de 
langere termijn kunnen realiseren. Spoedig uitwerken en realiseren van fase 1 is noodzakelijk vanwege de woningnood 
maar tegelijkertijd risicovol: de kans bestaat dat de ontwikkeling van het Stationsgebied daarna wordt gestopt en dat de 
inspanningen voor het realiseren van een goede langzaamverkeersverbinding worden gestaakt. Redenen die daarvoor 
zouden kunnen worden aangevoerd zijn bijvoorbeeld dat de financiële haalbaarheid onder druk staat, of dat het college of 
de raad dan van mening is dat de noodzaak niet meer aanwezig is. Effect daarvan is dan echter ook dat de ambities voor 
het verbeteren van de bereikbaarheid, verbindingen en samenhang niet of niet volledig zijn gerealiseerd.  
 
Mogelijke maatregelen om dit stoppen van de ontwikkeling na fase 1 te voorkomen zijn onder andere een integrale 
aansturing van zowel de korte- als de langetermijnontwikkeling en voldoende inzetten op onderzoek en lobby naar 
aanvullende financiering zodat toezeggingen van provincie, Rijk en/ of andere partijen kunnen worden verkregen.  
 
 
3. Het college opdracht te geven te onderzoeken hoe de bovenplanse infrastructurele ingrepen aanvullend kunnen 
worden gefinancierd door provincie, Rijk en/ of andere partijen en de benodigde lobby op te zetten.  
 
3.1. Uit dit onderzoek en deze lobby kan blijken dat de financiering niet (volledig) kan worden gevonden.  
 
Deze visie zet de stip op de horizon stevig neer. Wij zien dan ook grote kansen in deze ontwikkeling met positieve 
effecten voor de stad; hiervoor is deze visie de eerste stap. De gemeente heeft echter zelf niet voldoende financiële 
middelen om de noodzakelijke grote infrastructurele ingrepen (alleen) te realiseren. Hiervoor is aanvullende financiering 
nodig en wij vragen u hiernaar een onderzoek en lobby te starten. Wij betrekken uw raad daarbij. Als blijkt uit voornoemd 
onderzoek en lobby dat deze aanvullende financiering niet of niet volledig kan worden gevonden zullen wij hierover aan 
uw raad rapporteren. Wij zullen dan ook op zoek gaan naar oplossingen.  
  
Fase 1 (zuidoostelijk deelgebied) en een deel van fase 2 (noordelijk deelgebied) kunnen, zoals eerder gezegd, worden 
ontwikkeld zonder grote ruimtelijke afhankelijkheid van deze ingrepen. De langzaam verkeersaansluiting tussen 
Stationsgebied en Nieuw-Middelland aan de zuidzijde van het spoor kan worden verbeterd maar zal bij behoud van de 
Polanertunnel voor autoverkeer slechts suboptimaal kunnen worden uitgevoerd. Ook de oplossing voor fietsparkeren bij 
het station zal dan moeten worden aangepast en onder of in bouwblokken moeten worden gerealiseerd.  
 
Voorwaarde voor het sluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer is dat een alternatieve route voor doorgaand verkeer 
aan de oostkant van Woerden beschikbaar is. Naar onze verwachting is  dit niet voor het jaar 2030 gerealiseerd. Zolang 
aan die voorwaarde niet is voldaan, zal de Polanertunnel in gebruik moeten blijven voor autoverkeer. Tevens kan dit van 
invloed zijn op het tempo van de woningbouw in de Poort van Woerden, omdat het autoverkeer dan vast blijft lopen op de 
verkeersontsluitende wegenstructuur in het oostelijke deel van Woerden. Realisatie van een oostelijke ontsluiting blijft 
voor de ontwikkeling van Woerden van wezenlijk belang. 
 
Het verbreden van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij het station is naar onze mening echt een 
noodzakelijke ingreep: het toevoegen van zoveel woningen aan de zuidzijde van het spoor is onmogelijk zonder (grote) 
ingrepen in deze noord-zuid verbinding. De verwachte toekomstige grote hoeveelheden fietsers en voetgangers kunnen 
niet uit de voeten met de huidige fiets- en voetgangersinfrastructuur rond het station en de sporen. Indien geen 
toezeggingen worden gedaan voor (aanvullende) financiering kan het gevolg zijn dat op dat moment de verdere 
ontwikkeling van woningbouw stagneert of zelfs wordt gestopt.   
 
   
 



Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied is de stip op de horizon waarbij de ambities voor de lange termijn 
het beste kunnen worden gerealiseerd. De financiële gevolgen van het voorgestelde besluit zijn onderstaand 
onderverdeeld in een aantal onderwerpen.  
 
Grote infrastructurele ingrepen  
Voor het realiseren van de grote infrastructurele ingrepen, te weten de verbrede onderdoorgang, de fietsenstalling onder 
de sporen (voor gebruikers van het station) en de voetgangersbrug over de sporen aan de oostzijde, heeft de gemeente 
zelf niet voldoende financiële middelen. De eerste globale ramingen voor deze drie ingrepen samen komen uit ruim boven 
de honderd miljoen euro. De onzekerheidsmarges en risico-opslagen bij dergelijke ramingen in zo’n vroegtijdig stadium 
zijn heel groot: bij een stedenbouwkundige visie is het gebruikelijk rekening te houden met een forse financiële 
bandbreedte. Het overgrote deel van de kosten voor de grote ingrepen valt binnen de directe omgeving van het station. 
Hiervoor zal (aanvullende) financiering moeten worden gezocht bij andere overheden en/ of andere partijen. Het besluit 
om deze visie vast te stellen is voor wat betreft deze grote ingrepen dus een besluit om het lobbytraject op te starten en 
hierover jaarlijks te rapporteren naar uw raad.  
 
Vastgoedontwikkeling  
De vastgoedontwikkeling (voornamelijk woningbouw) in het Stationsgebied is onderverdeeld in drie deelgebieden. Voor 
fase 1 wordt naar verwachting op korte termijn een grondexploitatie geopend. Dit betreft het zuidoostelijk deelgebied, 
inclusief het voormalige Minkemagebouw en de FNV-kavel. De kosten voor de eerste vervolgstap voor fase 1, het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan, worden in deze grondexploitatie opgenomen. Uit de eerste globale 
haalbaarheidsberekeningen die zijn opgesteld parallel aan de stedenbouwkundige visie lijkt een neutraal resultaat 
haalbaar; dit zal verder moeten worden uitgewerkt in de volgende stap. Deze grondexploitatie, en daaropvolgend die van 
de volgende fasen, zullen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Aan de hand daarvan kunt u concretere 
keuzes maken over ambities, kwaliteit, risico's, financiële effecten, schuldquote, etc. Dit sluit aan bij de motie 'Grip op 
grondexploitaties'. De stedenbouwkundige visie en de overige nu voorliggende stukken kunnen derhalve nog niet worden 
gezien als invulling hiervan en leiden nu niet tot definitieve keuzes.   
Begin 2021 heeft de gemeente voor de Poort van Woerden (Nieuw-Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied) van het 
Ministerie van BZK een subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls ontvangen van 7,1 miljoen euro. Een deel 
hiervan is bestemd voor het realiseren van meer betaalbare woningen in fase 1 van het Stationsgebied. De uitwerking 
van de vastgoedontwikkelingen in de fasen 2 en 3 (respectievelijk het noordelijk en zuidwestelijk deelgebied) volgen op 
termijn.  
 
Openbare parkeervoorzieningen  
Tot slot zijn in de deelgebieden ook openbare parkeervoorzieningen opgenomen, voor bezoekers van bewoners, 
bezoekers van andere functies in het Stationsgebied, bezoekers van de binnenstad en voor P+R. Door in te zetten op 
betaald parkeren en dubbelgebruik van parkeerplaatsen is het uitgangspunt een minimaal budgetneutrale 
parkeerexploitatie. Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende fasen van het project.  
 
Voor de werkzaamheden die moeten worden verricht voor de ontwikkeling van het Stationsgebied heeft uw raad reeds in 
2020 bij het vaststellen van de MPG2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten laste van de algemene 
reserve grondbedrijf (ARG). De kosten voor het voorbereidingskrediet worden opgenomen in de nog op te stellen 
grondexploitatie fase 1. 
 
   
 
Communicatie 
Voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad worden via diverse kanalen betrokken bewoners, bedrijven en 
andere geïnteresseerden per email geïnformeerd over het collegebesluit over de stedenbouwkundige visie en de 
behandeling in uw raad zodat zij op de hoogte zijn en eventueel nog kunnen inspreken.  
Het raadsbesluit zal te zijner tijd tevens bekend worden gemaakt via een bericht op de gemeentelijke website en digitaal 
aan de bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. 
 
   
 
Vervolgproces 
De ontwikkeling van het Stationsgebied zal niet in één keer worden uitgewerkt en gerealiseerd, maar zal gefaseerd 
verlopen. Hierbij horen vervolgstappen voor de korte- en langetermijnontwikkelingen.  Deze lopen in de komende periode 
samen op: de uitwerking van fase 1, het zuidoostelijk deelgebied (inclusief het voormalige Minkema en de FNV-kavel) en 
de volgende stappen in de richting van het realiseren van de lange termijn ambities.   
In onderstaand schema zijn de volgende stappen globaal weergegeven.  
 



  
Figuur: indicatieve planning ontwikkeling Stationsgebied  
 
 
Vervolgstappen korte termijn ontwikkelingen  

  Ontwikkeling voormalige Minkemagebouw (en naastgelegen bouwveld): samen met gemeenteraad en bevolking 
ontwikkelproces vormgeven. Een uitgebreidere omschrijving van de stappen die hiervoor moeten worden gezet is 
te vinden in de bijlage bij dit raadsvoorstel met documentnummer D/21/015647. 

  Stedenbouwkundige plan fase 1 (zuidoostelijk deelgebied) opstellen. Aandachtspunt is participatie en 
communicatie omwonenden. De inschatting is dat het stedenbouwkundig plan voor fase 1 begin 2022 gereed is. 
Uw raad zal te zijner tijd worden gevraagd om hierover een besluit te nemen. Onderdelen van dit plan zijn ook:  

o Verbeteren verbinding Nieuw-Middelland: uitwerking van een brug voor fietsers, voetgangers en mogelijk 
bussen over de Jaap Bijzerwetering; 

o Verbeteren verbinding Snellerpoort: aansluiting op ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan; 
o Kavelkompassen voor bouwvelden; 
o In kavelkompassen en inrichting openbare ruimte verder uitwerking geven aan zo goed mogelijk 

natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp en inrichten (water, groen en klimaatlabel); 
o Uitwerken van parkeeroplossingen conform Parkeervisie Stationsgebied (zie ook volgende alinea). 

  Opstellen grondexploitatie fase 1, zuidoostelijk deelgebied: parallel aan het opstellen van een stedenbouwkundig 
plan voor fase 1 stellen we een grondexploitatie op. Uw raad zal te zijner tijd worden gevraagd om hierover een 
besluit te nemen. 

  Ontwikkeling kavel Minkemalaan: (verkenning) aangaan intentieovereenkomst vanwege potentie om snel te 
starten met deze ontwikkeling.  

  Onderzoek met NS en ProRail naar verbeteren voorzieningen voor toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het 
station en de voorzieningen: uitvoeren onderzoek en korte termijn verbeteringen realiseren. 

  Ontwikkelstrategie vormgeven voor gemeentelijke gronden. 

Parkeren in het gebied  
Het toevoegen van woningen en andere functies in het gebied brengt ook een parkeervraag met zich mee, zowel voor 
fietsen als voor auto's. Om goed in deze parkeervraag te kunnen voorzien is voor het Stationsgebied een Parkeervisie 
opgesteld. Deze is opgenomen als bijlage bij de stedenbouwkundige visie en bij dit raadsvoorstel (D/21/015645). De 
Parkeervisie Stationsgebied geeft voor de nieuwe gebiedsontwikkeling uitvoering aan de Kadernota Parkeren die onlangs 
in uw raad is vastgesteld (D/21/008151) en aan de Nota Parkeernormen die binnenkort bij uw raad voorligt. 
De hoofdpunten in de Parkeervisie Stationsgebied zijn: 

  centrale, goed bereikbare en voldoende fietsenstallingen; 
  een autoluw Stationsgebied: geen parkeren op straat maar in (gezamenlijke) gebouwde parkeervoorzieningen; 
  parkeerregulering in (samenspraak met) de omgeving om overlast te voorkomen; 
  zoveel mogelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen: een parkeerplaats kan in de tijd door diverse mensen 

worden gebruikt, bijvoorbeeld bewoners, bezoekers van de binnenstad, etc.; 



  parkeren als onderdeel van de mobiliteitsoplossing met inzet op deelmobiliteit; 
  een gereduceerde parkeereis (dus een lager aantal te realiseren parkeerplaatsen) als wordt voldaan aan een 

aantal voorwaarden. 

In de volgende fase wordt de Parkeervisie Stationsgebied verder uitgewerkt. 
 
Vervolgstappen lange termijn ontwikkeling 

o Onderzoek verkeerssysteem en -structuur. 
o Onderzoek aanvullende financiering. 
o Lobby provincie, Rijk en/ of andere partijen. 
o Samenwerking NS, ProRail en provincie. 

 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 147, tweede lid, gelezen in samenhang 
met artikel 108 van de Gemeentewet. 
 
   
 
Bijlagen 

1. Eindconcept Stedenbouwkundige visie Stationsgebied - D/21/015646 
2. Eindconcept Bijlagenboek Stedenbouwkundige visie Stationsgebied - D/21/015544 
3. Parkeervisie Stationsgebied - D/21/015645 
4. Memo reservering noord-zuid fietstunnel - D/21/015542 
5. Memo Stappen voor ontwikkeling Oude Minkema - D/21/015647 
6. Concept raadsbesluit - D/21/015540 

 



RAADSBESLUIT  
D/21/015540 
Z/21/011598 

  

  

Onderwerp: Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 13 april 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 147, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 108 
 

b e s l u i t: 

 

1. de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied vast te stellen; 
2. het college opdracht te geven deze visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan voor 

fase 1, het zuidoostelijk deelgebied; 
3. het college opdracht te geven de grondexploitatie fase 1 uit te werken; 
4. het college opdracht te geven te onderzoeken hoe de bovenplanse infrastructurele ingrepen 

aanvullend kunnen worden gefinancierd door provincie, rijk en/of andere partijen en de 
benodigde lobby op te zetten; 

5. het college opdracht te geven aan het eind van elk kalenderjaar te rapporteren aan de raad 
over het onderzoek en de lobby zoals vermeld bij punt 3; 

6. de ruimtereservering voor een fietstunnel (noord-zuid) onder de sporen aan de oostzijde van 
het Stationsgebied en in het verlengde van de Jan van Beierenlaan te laten vervallen; 

7. het college opdracht te geven de stappen voor ontwikkeling van het Oude Minkema in gang 
te zetten zoals beschreven in de Memo stappen voor ontwikkeling Oude Minkema 
(opgenomen als bijlage met nummer D/21/015647). 

 
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Voorwoord

Woerden groeit. De stad ontwikkelt zich, met het zwaartepunt in de komende 

jaren aan de zuidzijde van de spoorlijn. In de ontwikkelgebieden Nieuw-

Middelland en Snellerpoort worden in de komende tien, vijftien jaar circa 

3.000 woningen gebouwd. Het Stationsgebied ligt als schakel tussen deze 

twee gebieden, en vormt een scharnierpunt in de stad. Woerden is de poort 

naar het Groene Hart, en het Stationsgebied is de poort naar de stad. De drie 

ontwikkelingen samen, Nieuw-Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied, 

noemen we de Poort van Woerden. In het Stationsgebied is letterlijk ruimte 

aanwezig voor verbetering. Verbetering van verbindingen, oost-west en noord-

zuid, maar ook van openbare ruimte, van functies en van het verblijfsklimaat. 

Tegelijkertijd zijn op dit moment te weinig woningen beschikbaar voor inwoners 

van Woerden. De ontwikkeling van de Poort van Woerden richt zich in de eerste 

plaats op woningbouw, en ook het Stationsgebied draagt daar zijn steentje aan 

bij. Dat kan ook, want er is ruimte om te bouwen. Ook in het Stationsgebied 

willen we dus woningen toevoegen. Het is onze ambitie om stapsgewijs toe te 

werken naar een levendig en prettig nieuw stadsdeel, dat goed past bij Woerden. 

Met de nodige voorzieningen en een omgeving die is afgestemd op  alle 

en goede verbindingen naar de binnenstad en andere stadsdelen. Het station 

en de voorzieningen voor reizigers willen we ook prettiger en toegankelijker 

maken. Dit kan zo ook meegroeien met de stad. 

We zijn ervan overtuigd dat deze visie al deze 

ontwikkelingen mogelijk maakt. Niet van 

vandaag op morgen, wel op de langere termijn. 

Een belangrijke eerste stap op weg naar een 

nieuw Stationsgebied!

Wethouder Arjan Noorthoek, februari 2021
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Nieuw-Middelland

Stationsgebied

Binnenstad

Snellerpoort
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Nieuw-Middelland wordt bijvoorbeeld getransformeerd van een gebied 

met voornamelijk kantoren en bedrijven naar een gemengd stedelijk 

woongebied. Snellerpoort wordt ontwikkeld als nieuwe woonwijk. En 

dan zijn er nog diverse braakliggende kavels in de directe omgeving 

van het station en grote parkeerterreinen die vragen om een nieuwe 

invulling. 

Jaren geleden werd de structuurvisie voor Woerden opgesteld: 

‘Respect voor historie, ruimte voor groei’. Deze slogan uit 2008 is nog 

steeds actueel. Maar hoe doe je dat in een stationsgebied? Balanceren 

tussen stedelijke ambities maar ook bij jezelf en je eigen identiteit blij-

ven? Misschien nu nog wel meer dan toen is de opgave een optimale 

balans te vinden tussen de hoog gewaardeerde historische kwaliteiten 

van de vestingstad met haar prachtige singelstructuur en menselijke 

maat en schaal maar ook ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen 

die weer een nieuwe laag en smaak toe kunnen voegen aan het palet 

van Woerden. Daarbij werken we dan ook aan de grote woningbouwop-

gave die Woerden binnen bestaand stedelijk gebied moet oplossen.

De discussie over hoeveel stad je wilt zijn, wat nog een Woerdense 

maat en schaal is en welke voorzieningen daarbij horen heeft hier alles 

mee te maken. Deze balans goed krijgen, tussen oud en nieuw, rust en 

reuring, ruimte voor groen en water, maar ook voor nieuwe bebouwing 

en functies is wat is onderzocht in voorliggende stedenbouwkundige 

visie voor het Stationsgebied. 

Aanleiding

Woerden is een prachtige stad in het midden van Nederland. Niet 
alleen poort naar het Groene Hart maar ook een typisch historische 
vestingstad met een prettige maat en schaal, goede voorzieningen en 

af. Juist in het hart van Woerden, rondom het Stationsgebied, vinden 
-

 

Snellerpoort

Stationsgebied Woerden 9
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De logistieke knoop ontrafelen

In dit stuk van de stad, pal naast het station, komen alle verkeers-

stromen samen. De auto heeft van oudsher prioriteit gekregen en 

juist in een gebied waar je dit optimaal zou willen faciliteren. De hië-

rarchie moet opnieuw bepaald worden zodat het gebied weer als een 

geoliede machine kan functioneren. 

Verbinden

Als de knoop ontrafeld is dan kunnen de verschillende delen van 

de stad opnieuw met elkaar verbonden worden. Woerden groeit en 

juist de verbinding tussen verschillende bestaande en te ontwikke-

len stadsdelen, de bereikbaarheid van de binnenstad en het station 

zelf zijn essentieel om deze groei mogelijk te maken. Hierin krijgen 

worden. 

Opgave

-

inzet van de gemeente maar ook als uitnodiging naar andere stakehol-

Een uitnodigende entree maken

Het Stationsgebied is voor veel mensen de eerste kennismaking met 

Woerden. We hebben de ambitie om dit gebied tot een aantrekkelijke 

entree te maken waar je de identiteit van Woerden als historische 

vestingstad en stad in het Groene Hart meteen kan ervaren. Maar 

de aantrekkelijkheid van de entree heeft ook te maken met program-

meren, welke functies passen goed in dit gebied en dragen bij aan het 

versterken van de knoop?

Woerdense maat en schaal behouden

Het groeien van de stad kan alleen met een herkenbaarheid en een 

menselijke maat die past bij Woerden, zowel in de gebouwen maar 

met name ook in de openbare ruimte. Verdichten om te kunnen voor-

zien in de grote woningbehoefte, maar wel met een (klein) stedelijk-

heid die past bij Woerden.

Stationsgebied Woerden 11
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Werkwijze

Met deze vier kernopgaven uit het vorige hoofdstuk is 

het afgelopen jaar door een gemeentelijke projectgroep 

gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundige 

visie. Allereerst is een ruimtelijke analyse opgesteld 

waarin de ruimtelijke opgaven en knelpunten in beeld 

zijn gebracht. Vervolgens is een tweetal scenario’s 

onderzocht om kansen en mogelijkheden in beeld te 

brengen. Op basis van de scenariostudie zijn de bouw-

stenen voor de visie gedestilleerd, hier is een keuze in 

gemaakt en deze bouwstenen zijn input geweest voor 

het raamwerk van het voorkeursmodel. Vervolgens zijn 

alle ideeën uitgewerkt in een stedenbouwkundige visie 

waarin naast de uitwerking van het raamwerk van de 

openbare ruimte ook ingezoomd is op de verschillende 

bouwvelden. Door middel van spelregels zijn hier de 

ontwikkelmogelijkheden vastgelegd en ook uitspraken 

gedaan over de gewenste toekomstige sfeer en beeld-

kwaliteit. 

Samenwerking met stakeholders

De visie is tot stand gekomen in een intensief traject 

met verschillende stakeholders:

• College en Raad: In thematische sessies met het col-

lege en de raad zijn tussentijds belangrijke keuzes en 

beslissingen genomen.

• Inwoners van Woerden: Er heeft een drietal avonden 

plaats gevonden met inwoners van Woerden en 

andere belangstellenden. Tijdens de eerste avond 

zijn wensen en dromen geinventariseerd. Tijdens de 

gekeken naar wat mensen goed vonden en waar men 

verbeterpunten zag. Tijdens de derde avond is de con-

cept stedenbouwkundige visie gepresenteerd. Tevens 

zijn gedurende het hele traject reacties gegeven en is 

input geleverd voor de visie. 

• Denktank: een groep met vertegenwoordigers vanuit 

onder andere de ondernemersverenigingen, het 

onderwijs, de makelaars-/woningmarkt, heeft op ver-

schillende momenten in het proces meegedacht over 

de ambities, de bouwstenen en de concept visie.

• NS, ProRail, Bureau Spoorbouwmeester en Provincie 

Utrecht: met deze belangrijke partners is gedurende 

het hele traject intensief contact geweest. In een 

het voorkeursmodel besproken en heeft inhoudelijke 

ProRail en de provincie Utrecht ondersteunen de korte 

en lange termijn ambities van de gemeente voor ont-

wikkeling van het Stationsgebied. 

Leeswijzer

In voorliggende stedenbouwkundige visie wordt eerst 

de visie op hoofdlijnen toegelicht. Vervolgens wordt 

ingegaan op de verschillende bouwstenen die een ant-

woord geven op de vier centrale opgaven. Daarna wordt 

het raamwerk van de openbare ruimte uiteengezet aan 

de hand van een aantal thema’s. De bouwvelden en de 

belangrijke plekken binnen het raamwerk worden be-

schreven aan de hand van de opgestelde spelregels en 

de principes voor de beeldkwaliteit worden geschetst. 

Tot slot wordt stilgestaan bij ontwikkelstrategie, fase-

In de bijlagen vindt u brieven van Provincie Utrecht, NS 

en ProRail, informatie over de analyse die is opgesteld, 

relevante trends en ontwikkelingen en de uitkomsten 

van de bewonersavonden.

Proces en leeswijzer

Stationsgebied Woerden 13
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- stationsgebied

- highlights en bouwstenen

- de logistieke knoop ontrafelen

- verbinden

- een uitnodigende entree maken

 -woerdense maat en schaal

Visie
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Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Stationsgebied Woerden

-

Woerdenaren. Het gebied is van een anoniem en kaal stuk stad ver-

-

Stationsgebied Woerden 17



De logistieke knoop ontrafeld

• 

• Fietsers en voetgangers kunnen eenvoudig het 

gebied doorkruisen om naar andere delen van de 

stad te komen

• Het station blijft bereikbaar met de auto vanuit alle 

delen van de stad

Verbinden

• De Jaap Bijzerwetering wordt een zichtbaar en 

beleefbaar onderdeel van de stad.

• Een aantrekkelijke, ruime onderdoorgang laat de 

stad weer stromen. We voegen een nieuwe stede-

lijke route toe.

• Er komt een nieuwe oost-west as met een Klimaat-

route

Een uitnodigende entree maken

• Het Stationsgebied is echt de Poort naar het 

Groene Hart door de nieuwe uitstraling

• Het Stationsgebied vervult een belangrijke functie 

in de stad

• Bij een uitnodigende entree horen goede voorzie-

ningen en een aantrekkelijk verblijfsgebied

Woerdense maat en schaal behouden

• Bebouwing met een aangename ‘tussenschaal’

• De landschappelijke onderlegger vormt de basis 

voor nieuwe bouwblokken

• Herkenbaarheid van Woerden aan noord- en zuid-

zijde van het spoor

De highlights 
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Bouwsteen A: Routing

Bouwsteen D: Wetering

Bouwsteen G: Openbare ruimte

Bouwsteen B: Schaal

Bouwsteen E: Station

Bouwsteen H: Parkeervoorzieningen

Bouwsteen C: Typologie

Bouwsteen F: Structuur

Bouwsteen I: Verbinding

Bouwstenen

A

G
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De Polanertunnel sluit voor auto’s

We gaan een nieuwe tijd in met de verdichting van steden waarin de 

de auto een andere rol krijgt, minder ruimte gaat innemen in de stad. 

Voor Woerden betekent het dat we op termijn afscheid nemen van de 

Polanertunnel. Een zeer ingrijpende ingreep, maar essentieel voor dit 

deel van de stad en het Stationsgebied. Alleen dan kan het weer gaan 

stromen én ontstaat een groot autovrij gebied rondom het station 

om te wonen en werken, met minder last van geluid en luchtvervuiling 

door autoverkeer. Hier staat straks de verblijfskwaliteit voor inwoners 

en bezoekers van Woerden voorop en kun je genieten van groen, water 

en de historie van het gebied. 

Alternatieve routes

De tunnel kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag gesloten 

worden. Voorwaarde is dat er dan een goede ontsluitingstructuur 

wordt uitgewerkt met volwaardige alternatieve routes. Het Stationsge-

bied is dan in de toekomst wel bereikbaar vanuit de kwadranten, maar 

er is geen doorgaand autoverkeer meer door het gebied. (Bouwsteen 

Routing)

Alleen dan kan het Stationsgebied een echt nieuw stuk stad worden 

met een eigen identiteit. En ontstaat er ruimte voor een nieuwe stede-

lijke structuur gebaseerd op de heldere historische structuur van de 

polderverkaveling. (Bouwsteen Structuur)

De infrastructuur rondom 
het station van Woer-
den zit in de knoop. 
Deze knoop ontrafelen 
is essentieel voor het 
succes van het gebied. 
Dat vraagt om heldere 
keuzes die getuigen van 

visie.

De logistieke knoop ontrafelen : Minder ruimte voor de auto, 

A F
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Bouwsteen Routing: geen doorgaand autoverkeer Bouwsteen Structuur: historische landschappelijke 

structuur als basis



en geen last hebt van auto's in dit stuk stad’
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'Doordat het singelplantsoen nu doorloopt onder het spoor door naar 



De Wetering krijgt de plek die het verdient in de structuur van de stad

De Jaap Bijzerwetering met twee openbare oevers vormt een krachtige 

verbindingsas tussen de noord- en zuidzijde van Woerden. We willen in 

de toekomst beide oevers gaan gebruiken als verbindingen in de stad. 

De westzijde is aantrekkelijk als route tussen de binnenstad en Nieuw-

Middelland, de oostzijde leidt je direct naar het station en de nieuwe 

We zien de Wetering niet alleen als een belangrijke route in het nieuwe 

stedelijk weefsel, maar ook als een aantrekkelijke verblijfsplek. We 

gaan het water beter benutten door een  aanlegplek voor bootjes te 

maken aan de zuidzijde van het spoor. Zo wordt hier een aantrekke-

lijke nieuwe bestemming toegevoegd. Met name in dit gebied is het 

ook echt nodig om nieuwe identiteitsdragers te maken die het gebied 

karakter geven en zo meer balans creëren tussen noord en zuid en van 

Woerden een complete stad maken. 

Verbinden: een verbindend assenkruis tussen noord en zuid 

en oost en west als drager van de gebiedsontwikkeling 

Woerden. 

D

Bouwsteen Wetering 

Stationsgebied Woerden 23



Een aantrekkelijke, ruime onderdoorgang laat de stad weer 

stromen

De barrière van het spoor wordt zo aangenaam  mogelijk 

gemaakt door de onderdoorgang ter plekke van het station 

niet aan één zijde maar aan twee zijden te verbreden. De 

sporen worden als brug uitgevoerd waardoor aan weerszij-

den van de Jaap Bijzerwetering een ruime onderdoorgang 

ontstaat met veel licht, lucht en ruimte. Hierdoor gaat het 

weer stromen in Woerden! 

De verbrede onderdoorgang aan de oostzijde vormt de en-

van waaruit je ook direct toegang hebt tot de perrons. De 

onderdoorgang aan de westzijde maakt dankbaar gebruik 

van de oude tunnelbak van de Polanerbaan. Een brede 

onderdoorgang, aanzienlijk minder diep dan de huidige tun-

die vanaf de Mandelabrug naar Nieuw-Middelland loopt en 

ook aantakt op de nieuwe oost-west drager ten zuiden van 

het spoor. Het landschap en water stromen onder het spoor 

door naar het nieuwe haventje aan de Wetering en maken 

zo de verbinding met de ontwikkelgebieden aan de zuid-

zijde van het spoor.  

Op een derde plek, meer oostelijk kan de barrière van het 

spoor nogmaals geslecht worden door een groene brug 

voor voetgangers te maken, gekoppeld aan een nieuwe 

toekomstige overkapping van de perrons. Vanaf deze brug 

zou een tweede toegang tot de perrons kunnen worden ge-

realiseerd zodat vanaf de zijde van Snellerpoort het station 

beter bereikbaar is. (Bouwsteen Verbinden)

Bouwsteen Verbinden: onder het spoor door

Voorbeelden van mogelijke vormgeving oever We-

tering ter plekke van onderdoorgang
I

I
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FEen nieuwe oost-west as – Jan Ruijspad met een Klimaatroute

Naast een sterke noord-zuidverbinding introduceren we ook een nieuwe oost-westas in het gebied, het Jan 

Ruijspad wordt een Klimaatroute. Deze route verbindt de beide nieuwe stadsontwikkelingen aan de zuidzijde van 

het spoor. De route is een staalkaart van oplossingen om een stad klimaatbestendig te ontwerpen als het gaat om 

waterberging, omgaan met hittestress, ecologische oevers en natuurinclusief ontwerpen. Deze verbindt Nieuw-

Middelland met Snellerpoort en vormt ook de ontwikkelas voor de zone langs het spoor. Deze nieuwe drager 

kan een eigen karakter krijgen als belangrijke langzaamverkeersroute. Een nieuwe watergang met deels 

groene bermen en deels kades maakt het een aangenaam verblijfsgebied. Samen met de Jaap Bijzerwetering 

vormt deze as het kruis dat het Stationsgebied verbindt met de rest van Woerden. (Bouwsteen Structuur)

Bouwsteen Structuur : een verbindend assenkruis

'De nieuwe Kli-

maatroute op het 

Jan Ruijspad ver-

bindt de nieuwe 

ontwikkelgebieden 

aan de zuidzijde 

van het spoor met 

elkaar'

F
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Bouwsteen Openbare ruimte : groen en verbin-

dend onder spoor

Bouwsteen Het station: twee voorkanten 

Bouwsteen Parkeervoorzieningen: centraal ge-

clusterd en gebouwd

'Zo leuk dat het Oude Minkema een nieuwe bestemming 

heeft gekregen, iedereen uit Woerden kent dit gebouw'

G

G

H

E



Woerden is echt de Poort naar het Groene Hart

In het Stationsgebied als uitnodigende entree neemt 

groen een prominente rol in. Bestaande groene ruimtes 

aan de noordzijde verbinden we aan nieuwe groene ge-

bieden aan de zuidzijde. Denk hierbij aan de oevers van 

de Jaap Bijzerwetering, een zuidelijk stationsplantsoen 

en de groene tuin rondom het oude Minkemacollege. 

Hierdoor ontstaat een groene loper die zowel naar het 

noorden als het zuiden een uitnodigende entree vormt. 

functies die in het gebied worden toegevoegd. (Bouw-

steen Openbare ruimte)

Het station is een belangrijke functie in de stad

Het huidige gebouw voldoet weliswaar maar biedt 

niet de kwaliteit en ruimtelijke beleving van een toe-

komstbestendig station. Toegankelijkheid, gemak en 

overzichtelijkheid zijn belangrijke eigenschappen van 

het station van de toekomst. Met één nieuwe centrale 

de perrons zo laagdrempelig als mogelijk gemaakt.Het 

gemak van de reiziger staat voorop. Niet meer overal 

-

telijk op één plek. Nieuwe gebouwen markeren het 

noordelijke en zuidelijke stationsplein en bieden ruimte 

aan bijvoorbeeld werkfuncties, congres- en vergader-

faciliteiten. Een overkapping over de perrons tussen 

de sporen maakt het wachten op de perrons een stuk 

aangenamer. Het oude stationsgebouw kan in oude 

glorie hersteld worden en fungeren als eyecatcher aan 

de noordzijde. Het herbestemde Oude Minkemacollege 

vervult dezelfde functie aan de zuidzijde. In de plinten 

van de gebouwen rondom de stationsomgeving zijn 

croissantje). Alle functies worden slim gecombineerd in 

één aantrekkelijk en levendig entreegebied. (Bouwsteen 

Het station)

Bij een uitnodigende entree horen goede voorzieningen 

en een aantrekkelijk verblijfsgebied

Dit laatste kan alleen als er optimale voorzieningen zijn 

-

van alle kanten. Maar denk ook aan goede aansluitin-

gen op de bus en een kiss&ride om mensen af te zetten. 

Zowel aan de noord- als de zuidzijde liggen nieuwe 

gebouwde P&R voorzieningen, van een eenlaags dek 

tot een meerlaags gebouw dat het geluid afschermt 

voor achterliggende woningen. Waar mogelijk wordt 

‘toekomstbestendig’ ontworpen zodat functiewijziging 

in de toekomst mogelijk is. (Bouwsteen Parkeervoor-

zieningen). In het gebied kunnen nieuwe functies een 

plek krijgen. Deze functies zullen moeten passen bij 

de entree- en transferfunctie van het Stationsgebied. 

Aan de noord- en zuidzijde van de spoorlijn zullen de 

functies en de openbare ruimte een eigen karakter 

krijgen. De noordzijde zal zich vooral op de (verbinding 

met de) binnenstad richten, de zuidzijde vooral op de 

woonomgeving en de verbinding tussen de verschil-

lende woongebieden. Uitwerking hiervan volgt in de 

volgende fasen.

Een uitnodigende entree: een aantrekkelijke openbare ruimte maar 

ook goed programmeren voor rust en reuring in het gebied 
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Bebouwing met een aangename ‘tussenschaal’

Het Stationsgebied krijgt haar eigen maat en schaal. 

de kleine historische schaal van de binnenstad en de 

bebouwing langs de Jaap Bijzerwetering, maar ook 

met de gerealiseerde appartementengebouwen in het 

gebied Woerden Centraal. (Bouwsteen Schaal) Stoere, 

overwegend baksteenarchitectuur in mooie rood-bruine 

kleitinten zoals je overal ziet in Woerden. 

De landschappelijke onderlegger vormt de basis voor 

nieuwe bouwblokken

In het Stationsgebied kiezen we heldere bouwblokken 

die staan in het raster van lijnen die voortkomen uit 

de landschappelijke ondergrond. De blokken bestaan 

uit samengestelde volumes, gebouwen die straten en 

pleinen vormen waarin hogere elementen opgenomen 

kunnen zijn als onderdeel van het blok of als ruimtelijk 

voordeuren aan de straat of met aantrekkelijke functies 

die passen in het Stationsgebied en iets toevoegen aan 

Woerden. Overal is aandacht voor verblijven en ontmoe-

ten. (Bouwsteen Typologie)

Typisch Woerden aan noord- en zuidzijde van het spoor

Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het spoor 

Woerdense maat en schaal behouden: organische stad bouwen 

met stoere stadsblokken in een stedelijke structuur 

karakter en de typische aangename 
Woerdense maat en schaal. Verdich-

sfeer en karakter die iets toevoegen 
aan bestaande milieus in Woerden.

Bouwsteen Schaal: tussenschaal Bouwsteen Typologie: Woerdense gemengde bouwblokken

CB

S S M M S S

noord zuid
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liggen monumenten die echt Woerdens zijn. Het monumen-

tale stationsgebouw maar ook het Oude Minkemacollege, 

waar iedere inwoner van Woerden wel een relatie mee heeft 

of een verhaal over kent, krijgen een belangrijke plek binnen 

het Stationsgebied. Voor het voormalige Minkemagebouw 

een deel) openbaar toegankelijke nieuwe functie een plek 

ruimte te geven met op termijn aantrekkelijke publieke func-

ties, krijgen ze de plek in de stad die ze verdienen. 

een publieke functie maken het hele Stationsgebied 

Stationsgebied Woerden



30



- raamwerk

- programma

- openbare ruimte

- hoe werkt het

- stationsknoop

- aansluiting Snellerpoort

- aansluiting Nieuw-Middelland

- beeldkwaliteit

Uitwerking
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Raamwerk

-

-
-

tuur. 

raamwerk ontwikkelvelden

Het vastleggen van een raamwerk zorgt dat de ontwikkeling van het 

gebied gefaseerd en perceelsgewijs kan plaats vinden. Zo ontstaat een 

duidelijk ontwikkelkader waarin ook  andere partijen initiatief kunnen 

nemen. In dit hoofdstuk wordt de openbare ruimte beschreven aan de 

hand van de belangrijkste nieuwe dragers in het gebied. De groen- en 

waterstructuur wordt toegelicht aan de hand van een aantal belangrijke 

locaties binnen het gebied. Tot slot wordt een eerste beschrijving van de 

gewenste beeldkwaliteit in het gebied gegeven. Voor de bouwvelden zijn 

spelregels opgesteld, deze staan in het volgende hoofdstuk.
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Programma

De programmatische 
-

immers, het gebied 

en kan zo anticiperen 
op toekomstige ont-

tussen rust en reuring. 
Levendigheid rondom 

maar ook rustige plek-
-

nen is. 

Wonen is het cement van de stad

Het te realiseren programma in het gebied zal voor een groot deel uit wonen bestaan. Immers, er is veel behoefte aan wonen voor ver-

schillende doelgroepen en wonen maakt dat de sociale veiligheid in het gebied verbetert. Het Stationsgebied is voor veel verschillende 

doelgroepen aantrekkelijk en er is ruimte voor een mix aan bebouwingstypologieën. In het Stationsgebied is ruimte voor verschillende 

typen koop- en huurwoningen van diverse grootte en prijsklassen. Door het stedelijke karakter ligt de nadruk vooral op gestapelde 

woningbouw (appartementen en maisonnettes) en is het gebied minder geschikt voor traditionele grondgebonden gezinswoningen en 

zorgwoningen. Deze woningen bieden een uniek leefmilieu voor Woerden en zijn gericht op een doelgroep met een stedelijke leefstijl, 

zoals tweeverdieners (al dan niet met een klein gezin), vitale doorstromers, starters en singles. In het Stationsgebied is ruimte voor in 

totaal circa 750-800 woningen. Dit wordt in de volgende fasen verder uitgewerkt.

Nieuwe vormen van werken

Het Stationsgebied leent zich ook in het bijzonder voor het toevoegen van werkfuncties. De markt voor nieuwe kantoren is zeer be-

perkt. Indien hier vraag naar is liggen de bouwvelden die direct grenzen aan het station het meest voor de hand, ook om reizen met 

openbaar vervoer te stimuleren. Maar werkfuncties kunnen ook goed in plinten van woongebouwen opgenomen worden, denk daarbij 

Middelland zijn werkfuncties op hun plek.

Functies zorgen voor levendigheid

Het toevoegen van andere functies zorgt voor levendigheid in het gebied. Deze functies moeten complementair zijn aan de binnenstad 

en niet concurrerend: het Stationsgebied vormt in zekere zin een rode loper naar de binnenstad. Functies waar aan gedacht wordt zijn 

daghoreca (lunchroom, of krantje - croissantje bij station), een kleinschalig boutique-hotel, leisureachtige functies zoals een bioscoop 

of event locatie. Maar met het toevoegen van wonen in het gebied kunnen ook juist zorgfuncties (fysio/huisartsenpraktijk) of sociaal-

culturele functies een plek krijgen. Het principe is dat functies ondersteunend zijn aan het wonen, aan de stationsfunctie of comple-

mentair aan de binnenstad.

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is de norm

Uiteraard is duurzaam bouwen en ontwikkelen de norm in het gebied. In het bijzonder langs de Klimaatroute kunnen we ons voorstellen 

dat hier vanwege het educatieve karakter bijzondere aandacht wordt besteed aan zichtbare duurzaamheidsmaatregelen in gebouwen. 

Blauw-groene daken, het zichtbaar afvoeren van regenwater, natuurinclusief ontwerpen zijn de norm. 
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Stationsgebied als bestemming in de stad

De nieuwe openbare ruimte van de stationsomgeving wordt primair 

voor bus, taxi en bestemmingsverkeer van auto’s. Er komt een einde aan 

de verkeersstromen voor snelverkeer in het Stationsgebied. Hierdoor 

ontstaat ruimte om de openbare ruimte van de Stationsgebied hoog-

waardig in te richten als bestemming in de stad.

Openbare ruimte

Typologie openbare ruimte - inzetten op vergroten van biodiversiteit

De hoofdstructuur van de openbare ruimte is gekoppeld aan een vijftal 

ruimtetypen in het Stationgebied. Deze zijn achtereenvolgens: Stations-

plein Noord en Stationsplein Zuid, het Singelpark, het Weteringpark en 

de Klimaatroute. De openbare ruimte zet in op het bieden van ruimte 

voor natuur in de stad en het vergroten van de biodiversiteit door ver-

schillende typen ruimten toe te voegen en te werken aan het vergroten 

van soortenrijkdom. Natuurinclusief ontwerpen op de bouwvelden is 

een thema dat dit verder versterkt. 

het autovrije gebied rondom het station de vijf ruimtetypen
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Stationspleinen

De stationspleinen vormen de entrees tot het station. Op deze pleinen 

zijn alle functies die je rondom een station verwacht op een heldere en 

functionele manier geordend. Denk hierbij aan de bus, de taxi, drop-off en 

en aantrekkelijke omgeving staat centraal. 

Het karakter aan de noordzijde wordt bepaald door historie, met de binnen-

stad en haar groene singels en heeft een lommerrijk karakter. De zuidzijde 

heeft met de ontwikkeling van de omliggende bouwvelden veel meer het 

karakter van een nieuwe, moderne stad. Toch zorgt ook hier het monument 

van het Oude Minkema voor het Woerdense gevoel. De Jaap Bijzerwetering 

vormt de groen-blauwe verbinding tussen beide gebieden en zorgt voor het 

opheffen van de barrierewerking van het spoor. 

Singelpark

Door de hoeveelheid infrastructuur tussen station en binnenstad 

sterk te vereenvoudigen ontstaat er ruimte om het historische 

singelpark en de tuin van het station op een nieuwe manier met 

elkaar te verbinden. In het park is ruimte voor ontspanning en 

verblijf. Ook is er ruimte om water te bergen.
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Weteringpark

Een tweede historische structuur is de Wetering. In de huidige situatie in func-

tionele zin wel aanwezig, maar slechts beperkt beleefbaar vanwege de grote 

infrastructurele claim op het gebied. Door ook hier de infrastructuur sterk te 

vereenvoudigen ontstaat de mogelijkheid om deze sterke historische structuur 

de ruimtelijke drager van het gebied te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat 

zowel oost- als westzijde als ook het deel ten noorden en ten zuiden van het 

spoor op een samenhangende wijze worden vormgegeven. Voor langzaamver-

keer in de stad is het Weteringpark de belangrijkste schakel tussen beide zijden 

van het spoor. Het Weteringpark draagt bij aan de recreatieve kwaliteit: door het 

water ten zuiden van het spoor te verbreden onstaat een aanlegplek voor boot-

jes. Ten zuiden hiervan zal een recreatieve voetgangersroute langs de Wetering 

de beleving verbeteren.

Klimaatroute op het Jan Ruijspad

Aan de zuidzijde wordt dwars op de historische verkave-

het Jan Ruijspad. Deze route verbindt de beide nieuwe 

stadsontwikkelingen aan de zuidzijde van het spoor. De 

route is een staalkaart van oplossingen om een stad 

klimaatbestendig te ontwerpen als het gaat om waterber-

ging, omgaan met hittestress, ecologische oevers, natuur-

inclusief ontwerpen etc. Door bv. paaltjes met QR code 

kan de laan een educatief karakter krijgen. Een nieuwe 

wateras met een stevige boomstructuur en verlaagde 

kades langs het water, maakt dat dit deel van het Stations-

gebied eveneens een onderdeel wordt van het stedelijk 

netwerk. Het resultaat is een onderscheidende openbare 

ruimte welke goed aansluit bij de groenblauwe basiskwali-

teiten van Woerden als stad in het Groene Hart.  
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waterpeil -1,73

waterpeil -1,15

waterpeil -0,45

waterpeil -1,6

waterpeil -2,13

Watersysteem

We zetten in op een robuust watersysteem. De We-

tering en de nieuwe watergang aan de Klimaatroute 

zijn de twee belangrijkste elementen. Haaks daarop 

ontwikkeld worden. Een extra haventje in de Wetering 

bij de verbrede onderdoorgang maakt het mogelijk om 

vanaf het station rechtstreeks met een bootje de singel 

van Woerden te verkennen. De oevers van de water-

gangen bieden veel verblijfskwaliteit en ruimte voor 

ontmoeting. Maar ook de ecologische potentie van de 

oevers is groot. Vanwege de verschillende waterpeilen 

is het niet mogelijk om het water langs de Klimaatroute 

te verbinden met de Wetering zelf. In totaal zal in het 

gebied 15% water gerealiseerd moeten worden. In de 

nadere uitwerking van de bouwvelden wordt aandacht 

gevraagd voor de waterbergingsopgave van het ge-

bied. Ook exacte waterpeilen en verbindingen dienen in 

de volgende fase nader te worden uitgewerkt. 

waterpeilen

hoofd waterstructuur

40



Groenstructuur en klimaatbestendige stad

De visie zet sterk in op het vergroenen van het Stationsgebied. Aan de noordzijde is dit 

liggen op verblijven in plaats van doorgang. Aan de zuidzijde is gekozen voor meer lijnvor-

mige groenstructuren om zo de verschillende stadsdelen optimaal met elkaar te verbin-

den maar ook ieder een eigen sfeer en karakter te geven. De verbrede onderdoorgang bij 

het spoor verbindt de twee werelden en sferen met elkaar en vormt samen met het water 

door bomen die de structuur van het oorspronkelijke verkavelingspatroon in het gebied 

benadrukken. Zo ontstaat een klimaatbestendige inrichting met voldoende ruimte voor 

waterberging, groene daken, maar ook veel bomen die zorgen voor minder hittestress 

in de stad en een aantrekkelijke woonomgeving. In de kavelpaspoorten worden eisen 

opgenomen ten aanzien van groene gevels, groene daken en natuurinclusief bouwen om 

voldoende vierkante meters groen per huishouden te kunnen realiseren. Bij de spelregels 

per bouwveld in de bijlage wordt het programma beschreven. Eisen over kwaliteit (kli-

maat, groen, openbare ruimte, etc.) worden bij de verdere uitwerking van de bouwvelden 

aangevuld. 

groenstructuur
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Onderdoorgang

De verbrede onderdoorgang bij het spoor heeft een 

breedte van 64 meter. Het accent aan de oostzijde ligt 

accent aan de westzijde ligt op de verbinding met de 

binnenstad
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De Wetering

De Wetering krijgt aan twee zijden aantrekkelijke 

openbare oevers. De groene zone aan de westzijde in 

Nieuw-Middelland krijgt een recreatieve functie voor 

het gemengd stedelijk woongebied dat hier ontwikkeld 

wordt. Hier liggen ook voordeuren aan. 
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Het spoor in Woerden is een brede zone om te over-

bruggen. We willen aan twee zijden voorkanten naar 

het spoor maken en slim gebruik maken van aanwe-

zige hoogteverschillen om een deel van het parkeren 

op te lossen in het gebied. 
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Bij de stationspleinen kiezen we voor de Woerdense 

het spoor kan op termijn een tunnel de toegang tot de 

perrons bieden waardoor het comfort voor de reiziger 

toeneemt. 
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Hoe werkt het straks voor

van aantrekkelijke, recreatieve routes en ommetjes. Met de ontwikke-

ling van ieder bouwveld worden nieuwe routes toegevoegd maar de 

worden alle deelgebieden op een logische wijze met elkaar verknoopt 

via zo kort mogelijke routes. Parallel aan het spoor aan de zuidzijde 

voor een snelle verbinding. Ter plekke van het nieuwe stationsplein 

buigt de route naar het zuiden af en takt aan op het Jan Ruijspad om 

vervolgens in Nieuw-Middelland weer aan te sluiten op de doorgaande 

-

den is dat ze voldoende breedte en hoogte hebben zodat hulpdiensten 

er ook gebruik van kunnen maken. Dit geldt voor de onderdoorgang 

van het spoor, de brug naar Nieuw-Middelland en het Jan Ruijspad.

in de openbare ruimte en in woongebouwen aandacht moeten is voor 

-

comfortabel zijn.  
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Hoe werkt het straks voor

De bus krijgt in de nieuwe situatie zowel aan de noord- als zuidzijde 

een goede voorziening om te halteren, zowel voor normale stadsbus-

de noordzijde wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Aan de 

zuidzijde kunnen bussen een korte lus maken over het nieuwe stati-

onsplein aan deze zijde. Zo halteert de bus direct bij de entree naar het 

station en zijn loopafstanden kort. 

Het op termijn sluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer brengt 

ook een wijziging van de routering van het busverkeer met zich mee. 

De toekomstige routes van de bus zullen in verdere uitwerkingen moe-

ten worden onderzocht. Dit geldt tevens voor een eventuele verbinding 

voor de bus over de Wetering.  

In de gebouwen die het stationsplein markeren kunnen voorzieningen 

worden opgenomen voor droge wachtruimtes en voor de chauffeurs. 

Een systeem met (semi)dynamische haltering zou mogelijk het aantal 

benodigde haltevoorzieningen kunnen beperken. Dit dient nader te 

worden onderzocht. 
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Route Bus

Mogelijke verbinding
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Hoe werkt het straks voor

De auto krijgt minder ruimte in het gebied, met name doorgaand 

verkeer is straks niet meer mogelijk in het Stationsgebied. Er is 

dus alleen nog sprake van bestemmingsverkeer. Alle percelen zijn 

uiteraard wel bereikbaar, soms alleen via de parkeeroplossing. 

Zowel aan de noord- als zuidzijde van het station is een kiss&ride 

zone voorzien en is ruimte voor taxi opstelplekken. 

Parkeren is en blijft ook in de toekomst een belangrijke opgave 

in het gebied. Ook al geven we de auto een andere positie in het 

gebied en gaan we uit van een lagere parkeereis, dan nog ligt er 

een grote opgave om voor de woningen en andere functies in het 

gebied voldoende parkeergelegenheid te realiseren. En daarnaast 

zijn zowel aan de noord- als zuidzijde van het station substan-

tiële P&R voorzieningen nodig voor de treinreizigers die met de 

auto naar het station komen. Het bouwen van een ondergrondse 

lastige opgave. Dus zoeken we naar slimme oplossingen waar dat 

ontwikkelruimte. Immers, bovengrondse parkeergebouwen gaan 

ook weer ten koste van ontwikkellocaties. We gaan er vanuit dat 

parkeren op het eigen kavel opgelost wordt voor iedere ontwikkel-

locatie. Op het stationsplein noord en op de ontwikkellocatie in 

Nieuw-Middelland ligt ook een opgave voor een P&R voorziening 

naast het parkeren dat nodig is voor de bebouwing die hier gere-

aliseerd wordt. Het huidige aantal openbare (P&R-)plekken is 140 

en 290, maar de precieze opgave inclusief dubbelgebruik moet 

verder worden onderzocht in de uitwerking van de deelgebieden.
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Bijzondere knopen
Het Station

Wat opvalt aan het huidige station is:

• Het stationsgebouw is relatief klein ten opzichte van de 

open stedelijke ruimte die het spoor en perron oplevert 

midden in de nieuwe stad.

• Het station ligt nagenoeg op de kop van de perrons 

aansluitend op een perronoverkapping die slechts tot 

de helft van de perrons reikt.

• Het stationsgebouw bestaat vooral uit een grote steile 

trap die aansluit op een hoog boven de sporen gelegen 

loopbrug wat weinig comfort biedt voor de reiziger.

• Het monument is meerdere malen verbouwd en heeft 

aanbouwen uit verschillende periodes en met diverse 

karakteristieke architectuur stijlen die niet bij elkaar 

passen waardoor een aantal kwaliteiten van het monu-

ment slecht te ervaren zijn.

Ook het voorterrein van het station is in de loop der jaren aangetast. Het historische 

zuidkant is eigenlijk helemaal geen sprake van een ‘station’,  er ligt alleen een groot 

de openbare ruimte. Ook hier zijn de faciliteiten voor bezoekers zeer beperkt. De aan-

sluitingen op alle modaliteiten liggen erg verspreid en er zijn veel kruisende bewegin-

gen. Kortom, dat mag en moet beter! 

In voorliggende visie wordt een wenkend toekomstperspectief geschetst waarbij de 

context van het station aangrijpend verandert. Stapsgewijs zouden ook een aantal 

stationsfuncties een andere plek kunnen krijgen in deze veranderende stad. Daarbij 

blijft het zo dat beide zijden van het spoor een eigen karakter hebben, maar wel veel 

meer met elkaar in balans zijn. 

van het station een prominente positie in de stad en een 
sterke oriëntatie op de historische binnenstad. Woerden is 

huidige situatie vragen op over de disbalans tussen noord 
en zuid en de positie en het functioneren van het huidige 

voor een toekomstbestendige stationsknoop die het gemak 
van de reiziger centraal stelt en deze optimaal bedient.  
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Kansen voor een gefaseerde ontwikkeling
Voorbeelduitwerking

Huidige situatie

• Aan noordzijde voorkant met monu-

mentaal stationsgebouw

• Aan zuidzijde achterkant met toegang 

tot traverse 

• Sporen toegankelijk via traverse met 

groot hoogteverschil

• 

en zuidzijde, hoofdzakelijk in openbare 

ruimte

• Fietsenstallingen niet goed gepositi-

oneerd, waardoor stallingen overvol 

zijn en andere niet voldoende worden 

gebruikt

STAP 1

• -

senstalling onder het spoor, toeganke-

lijk via noord-zuid route aan oostzijde 

van Wetering

• 

ruimte

• Huidige station kan blijven functione-

ren inclusief de traverse

• extra toegang tot perrons vanuit cen-

het perron kunt

STAP 2

• Nieuwe gebouwen worden gereali-

seerd op stationsplein noord en zuid 

en kunnen gekoppeld worden aan 

ondergrondse verbinding met aantrek-

kelijke entrees. Zo ontstaan nieuwe 

entrees aan de noord- en zuidzijde met 

minder hoogteverschillen

• De gebouwen bieden ruimte aan con-

gres- en vergaderfaciliteiten of zijn te 

combineren met kantoren

• Het monumentale stationsgebouw 

krijgt een nieuwe functie, bijvoorbeeld 

als grandcafé in het Singelpark

STAP 3

• Er wordt een extra brug gemaakt over 

het spoor ten oosten van het huidige 

station

• De brug is vormgegeven aan een aan-

trekkelijke publieke route die de bar-

rière werking van het spoor vermindert

• Deze brug biedt een tweede toegang 

tot de perrons aan de oostkant van het 

gebied.

• Een mogelijke overkapping verbindt de 

twee gebouwen en maakt het wachten 

op het perron aangenaam. 
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Aan de oostzijde van het Stationsgebied ligt de aan-

sluiting met de gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 

dit gebied worden de komende jaren maximaal 900 

woningen ontwikkeld. Belangrijk is dat het gebied goed 

is aangesloten op het Stationsgebied en dat er veilige 

en aantrekkelijke routes naar de stad lopen.

woonblokken hebben nadrukkelijk ook voorkanten aan 

de spoorzijde.

Het Jan Ruijspad met langzaam verkeer kruist de 

Beneluxlaan ongelijkvloers om een veilige situatie te 

te laten dalen maar vooral ook de Beneluxlaan te laten 

stijgen door deze op een grondlichaam te leggen. Zo 

de visuele verbinding tussen het Stationsgebied en 

Snellerpoort over de as in tact. 

Bijzondere knopen
Aansluiting Snellerpoort
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Bijzondere knopen
Aansluiting Nieuw-Middelland
Aan de westzijde van het Stationsgebied ligt de aansluiting met de gebiedsontwikkeling 

Nieuw-Middelland. Pas als de Polanertunnel voor autoverkeer is afgesloten kan hier een 

optimale verbinding worden gemaakt waarbij het Jan Ruijspad wordt doorgetrokken tot aan 

de Polanerbaan/nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor. Belangrijk is dat in deze hoek de 

Nieuw-Middelland niet alleen verbonden met het station maar vooral ook met de binnenstad 

van Woerden. De nieuwe (gebouwde) parkeervoorziening ligt aan de westzijde van de Wete-

ring. Een nieuwe brug vormt een aantrekkelijke route naar het stationsplein zuid. De positie en 

vorm van de brug over de Wetering vraagt in een volgende fase nog om een nadere uitwer-

king.  
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Samenhangend palet aan kleur en materiaal-

gebruik

Door te kiezen voor een beperkt palet qua 

kleur- en materiaalgebruik ontstaat rust en sa-

menhang in het gebied. Alle bebouwing is als 

het ware familie van elkaar terwijl het gebied 

gefaseerd en in verschillende tijden ontwikkeld 

wordt. 
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Beeldkwaliteit

stuk stad met een eigen sfeer en beeld-

en samenhang, een Woerdense maat 

uitgangspunten opgesteld. 

Woerdense baksteen architectuur/mix transpa-

rante delen

De bruin-rode baksteenarchitectuur van de bin-

nenstad en Defensie-eiland vormt de inspiratie 

voor het Stationsgebied. Dit geeft een warme en 

herkenbare uitstraling aan het gebied. De bak-

steen architectuur kan worden afgewisseld met 

meer transparante gebouwen en/of gebouwde-

len. Glas en transparante delen kunnen gebou-

wen een meer ‘open’ uitstraling geven wat op 

sommige plekken of vanuit sommige functies 

wenselijk is.
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Bijzondere aandacht plinten en entrees

Plinten zijn erg belangrijk. Deze horen in een Stationsgebied extra hoogte te 

hebben. Er is bijzondere aandacht nodig voor de overgang tussen openbaar 

en privé. Een goede oplossing voor de zone tussen het gebouw en de straat 

draagt bij aan een prettige beleving op ooghoogte. Deze oplossing kan per 

korrel van een blok verschillen waardoor ook op ooghoogte een prettige vari-

atie ontstaat als je door het openbaar gebied beweegt. Het maken van goede, 

aantrekkelijke entrees van woningen/woongebouwen hoort daar ook bij. Wan-

neer er andere functies dan woonfuncties in de plinten worden opgenomen 

hebben deze een open uitstraling naar de openbare ruimte. Functies die meer 

privacy vragen (bijvoorbeeld een fysiotherapeut of huisarts) zijn zeer welkom 

in het gebied maar niet in de plinten.
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Gevarieerde volumes en gevels

Variatie ontstaat op natuurlijke wijze in het 

gebied. Door te spelen met volumes, te kiezen 

voor verschillende korrels met afwisselende 

bouwhoogtes met verschillende gevelindelingen 

en het toevoegen van bijzondere optoppingen of 

kaplagen krijgt het gebied een gelaagdheid en 

rijkdom die bijdraagt aan het Woerdense gevoel. 

Spannende mix van oud en nieuw

Juist een mix van oud en nieuw brengt 

spanning en gelaagdheid in een ge-

bied. Het stationsgebouw en het Oude 

Minkema College vragen om een eigen, 

unieke aanpak die deze parels in het ge-

bied weer laat stralen. Dat kan door heel 

subtiel aan te sluiten op de bestaande 

architectuur op een terughoudende 

manier maar ook door juist contrast op 

te zoeken. 
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De afgelopen jaren zijn veel stations in Nederland verbouwd, in de 

grote steden, maar ook in de kleinere kernen. De meeste kleinere stati-

ons in Nederland ontpoppen zich tot een goed vormgegeven stedelijke 

ruimte waar het perron overvloeit in de publieke buitenruimten. Het 

iconische gebouw is niet meer. Dat geeft een andere kijk op het sta-

tion in de stad. Het station gedraagt zich haast als een metro station.

Voor station Woerden zal de zoektocht zijn om het comfort voor de 

reizigers zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de toekomstige 

stad waarbij de overstap tussen de modaliteiten geoptimaliseerd kan 

worden. In de toekomstige ontwikkeling van Woerden verschuiven de 

Waar zit het belang van het station voor de stad? Een optimale transfer 

voor haar inwoners naar werk/studie? Woerden kan nieuwe werkfunc-

ties aantrekken middels dit station om zich te ontwikkelen tot een 

stad waar wonen en werken in balans zijn? Of heeft de toeristische 

aantrekkingskracht van Woerden en het Groene Hart de prioriteit en de 

spin off hiervan voor de oude binnenstad? Een heldere visie op boven-

staande punten kan invloed hebben op de ligging van het station en de 

waarde van het huidige stationsgebouw.

Stedenbouwkundig ligt het voor de hand om de sprong over het spoor 

waarbij de zuidkant en de noordkant één Woerden worden heel cen-

traal in de stad bij de Wetering te leggen. Daarom zet deze visie ook 

in op een verbindend assenkruis met een verbrede onderdoorgang ter 

plekke van het spoor om de stad op deze locatie aan elkaar te hech-

ten. Dimensionering van deze stedelijke ruimte is essentieel voor de 

stedelijke werking er van. Op dit punt bevindt zich het zwaarte punt 

van langzaam verkeersroutes in de nieuwe stad waar met name bus en 

auto vanuit alle windrichtingen op aansluiten zonder de verbinding in 

de stad te maken. Dit punt wordt zo een belangrijke schakel en oriënta-

tie punt in de stad. Heeft het zin om het station in de huidige ontwikke-

ling van het Stationsgebied dit oriëntatiepunt te laten ondersteunen?

plek te geven zal daarin een belangrijke motivatie zijn. Woerden is een 

gemiddelde stad die op rustige momenten van de dag veel te bieden 

heeft in de publieke ruimte. Het is dan ook zaak om meerdere publieke 

functies te stimuleren om zo de levendigheid en reuring te krijgen die 

het Stationsgebied verdient.

INTERMEZZO
Ontwikkeling van stationsgebieden in Nederland
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- spelregels bouwvelden

- fasering

- placemaking

- ontwikkelstrategie

- aandachtspunten

Ontwikkelstrategie
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Per bouwveld zijn de belangrijkste rooilijnen aangege-

ven. Deze maken de ruimtes, vormen de straten, pleinen 

en plekken en het is dus belangrijk dat bebouwing op 

de bouwvelden hoofdzakelijk in de rooilijnen ontwikkeld 

wordt. 

We geven per bouwveld een bandbreedte qua bouw-

hoogte aan. We streven naar een Woerdense maat en 

schaal en willen graag kleine verschillen in hoogtes tus-

sen de korrels van een bouwblok. Het is nu niet zinvol 

om al exact per korrel de bouwhoogte vast te leggen, 

dit zal uiteindelijk ook afhankelijk zijn van de precieze 

programmatische invulling. 

Wel geven we op een aantal plekken aan waar een ac-

cent mogelijk is. Dit betekent dat hier afgeweken kan 

worden van de basisbouwhoogte. De accenten liggen 

in dezelfde bandbreedte als de hogere bebouwing in de 

zone aan de noordzijde van het spoor.

Gemengde plinten worden op een aantal cruciale plek-

ken aangegeven, omdat dit prominente plekken zijn in 

de stedenbouwkundige structuur die vragen om een 

bijzondere invulling van de plint van een gebouw.  

In het hele gebied mag gewoond worden. Op een aantal 

plekken binnen het raamwerk is een andere functie 

gewenst, ten minste in de plint maar soms ook daarbo-

ven. Dat betekent dat we op de spelregelkaart ook de 

gewenste functie aangeven door de aanduiding ‘wonen’ 

of ‘functiemenging’. 

Per bouwveld is tot slot ook aangegeven welke mo-

gelijkheden er zijn voor parkeren. Soms is dat alleen 

ondergronds mogelijk in verband met gewenst pro-

gramma bovengronds, soms zijn er nog meerdere 

mogelijkheden. 

Spelregels bouwvelden
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Functie

• Oude Minkema: publiek (bijvoorbeeld horeca,

werken), mogelijk in combinatie met wonen

• Naastgelegen bouwveld: gemengd programma

waaronder wonen

Indicatie m2

• 4.532 horeca/hotel + 9.333 wonen m2

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening circa 120 plekken

Bijzonderheden

•

• Opnemen WKO installatie Minkema College

• Bijdragen aan het programmeren van de Klimaat-

route om natuurinclusiviteit zichtbaar te maken

• Op het bouwveld dient bijgedragen te worden aan

de waterbergingsopgave van het gebied

Bouwveld A
In de nieuwe stedenbouwkundige structuur aan de zuidzijde van 

het spoor krijgt het Oude Minkema College een prominente plek: 

het gemeentelijk monument in een aantrekkelijke groene tuin. 

Het gebouw kan worden aan- en uitgebreid aan de zijkant/achter-

kant ter plekke van de wachtgevels. Met het toegevoegde volume 

wordt het gebouw interessant voor bijvoorbeeld een kleinschalig 

werkplekken concept is ook goed denkbaar. De precieze nieuwe 

functie wordt in de volgende fase uitgewerkt. Hiervoor geldt in ie-

der geval dat dit een gezichtsbepalende, (voor een deel) openbaar 

toegankelijke nieuwe functie moet worden. Het Oude Minkema ligt 

strategisch tegenover het stationsplein zuid waar de bussen hal-

teren en een kiss&ride ligt. Tegen het spoor aan vormt een nieuw 

kantoorgebouw een markante pleinwand. Het ontwerp van het 

stationsplein maakt een logische verbinding met de entree van het 

Oude Minkema waardoor dit gebouw op een loper komt te liggen 

vanuit het station. 

Naast het Oude Minkema is er ruimte voor 

 Dit 

nieuwe ontwikkeling is dan 

ook onderdeel van de opgave van dit bouwveld. Echter, alleen door 

dit veld te bebouwen kan het Jan Ruijspad voldoende massa 

krijgen om een aantrekkelijke straat te worden. Daarnaast moet 

goed worden gekeken hoe de WKO installatie van het Minkema 

College kan worden opgenomen in de nieuwe ontwikkeling.

plattegrond parkeergarage begane grond

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Op dit bouwveld is er ruimte voor woningbouw tussen de 4 en 6 lagen. 

Parkeren dient inpandig te worden opgelost. Toegang tot het blok 

is zowel aan het Jan Ruijspad als aan de Minkemalaan gewenst. De 

(Minkemalaan) gesitueerd.

Beneluxlaan. Ook dient een goede overgang gemaakt te worden naar 

het naastgelegen kavel van de Minkemaschool waarbij het uitgangs-

punt is dat de sloot gehandhaafd blijft.

Bouwveld B

Functie

• Wonen

Indicatie m2

• 5.280 m2 wonen

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening 52 pp

Bijzonderheden

• Bijdragen aan het programmeren van 

de Klimaatroute om natuurinclusiviteit 

zichtbaar te maken

• Op het bouwveld dient bijgedragen te 

worden aan de waterbergingsopgave van 

het gebied

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Dit bouwveld vormt een schakel naar Snellerpoort en een eyecatcher 

aan het eind van het Jan Ruijspad. Gedacht wordt aan wonen met 

uitzicht, een hoogteaccent is gepast op deze plek. 

De ontsluiting van het bouwveld is een opgave gezien de ligging in 

de bocht van de weg en de beperkte ruimte op het kavel. In deze visie 

loopt de ontsluiting van dit bouwveld via Snellerpoort.

Bouwveld C

Functie

• Wonen

Indicatie m2

• 4.900 m2 wonen

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening 45 plekken

Bijzonderheden

• Ontsluiting

• Bijdragen aan het programmeren van 

de Klimaatroute om natuurinclusiviteit 

zichtbaar te maken

• Op het bouwveld dient bijgedragen te 

worden aan de waterbergingsopgave van 

het gebied

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart

73Stationsgebied Woerden 73



74



Bouwveld D is de zone langs de zuidzijde van het spoor en momenteel een 

grotendeelds braakliggend terrein. Hier kan een reeks blokken ontwikkeld 

worden die slim gebruik maakt van het aanwezige hoogteverschil. Essenti-

eel is dat de blokken alzijdig zijn en een interessant beeld opleveren langs 

het spoor. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een staffeling in plaats van een 

rechte rooilijn ontstaat meer dynamiek in het beeld.

De blokken hebben groene binnentuinen en staan aan het Jan Ruijspad 

waar ruimte is voor (privé-)buitenruimtes aan de waterzijde. Een gevari-

eerd beeld met verschillende oplossingen is wenselijk. 

De twee meest westelijke blokken vormen samen het zuidelijke stations-

plein. Een zorgvuldige overgang naar de kleinschalige bebouwing is hier 

een belangrijk aandachtspunt.

Bouwveld D

Functie

• Hoofdzakelijk wonen, rondom stationsplein ook andere functies, 

zeker in de plint

Indicatie m2

• 5.600 + 4.116 + 7.666 + 6.071 + 5.983 m2

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening tweelaags (338pp)

Bijzonderheden

• Indien bovengrondse garage dan minder programma mogelijk

• In het ontwerp dienen belemmeringen door geluid, trillingen en 

externe veiligheid te worden opgelost.

• Bijdragen aan het programmeren van de Klimaatroute om natuurinclusi-

viteit zichtbaar te maken

• Op het bouwveld dient bijgedragen te worden aan de waterbergingsop-

gave van het gebied

-1 verdieping half verdiept 

109 parkeerplaatsen

229 parkeerplaatsen

-2 verdieping

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Het noordelijke stationsplein verandert van een groot, verhard parkeer-

terrein in een stuk stad dat aansluit op de omgeving, een rustig decor 

vormt voor het oude stationsgebouw en mooi aansluit op de strip met 

torens ten oosten van het huidige P&R terrein. Door één nieuwe grote 

parkeervoorziening te maken op deze plek wordt ruimte gecreëerd om 

twee bouwvelden te ontwikkelen, een woningbouw ontwikkeling naast 

de bestaande woontorens en een nieuw werk/kantoorgebouw dat de 

wand vormt van het noordelijke stationsplein. 

Bouwveld E

Functie

• Gemengd, wonen en werken

Indicatie m2

• 6.455 m2 werken

• 4.912 m2 wonen 

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening tweelaags

• 140 pp P&R en 100 overig

Bijzonderheden

• Dubbelgebruik parkeren wonen-werken 

mogelijk

• Op het bouwveld dient bijgedragen te 

worden aan de waterbergingsopgave van 

het gebied

Parkeergarage -1 verdieping

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Het stationsgebouw kan in de toekomst een nieuwe publieke functie 

krijgen in het singelplantsoen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een 

grandcafé of een concept met nieuwe werkplekken. Het gebouw dient 

nadrukkelijk in het park te staan en ook een goede buitenruimte te 

krijgen. Het monument kan zo in oude glorie hersteld worden. Deze 

nieuwe functie is pas mogelijk als een nieuwe entree naar de perrons 

is gerealiseerd. Daarbij komt ook de huidige traverse te vervallen. 

Functie

• Horeca/grand café/werkplekken

Indicatie parkeren

• In parkeergarage (P+R) stationsplein 

noord

Bijzonderheden

• Andere functies pas mogelijk als er 

nieuwe entrees tot het perron zijn en de 

huidige traverse komt te vervallen

Bouwveld F

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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In de hoek van Nieuw-Middelland ligt een belangrijke opgave om de verbinding van deze 

nieuwe stadswijk met de rest van de stad te maken. Dat gaat niet vanzelf en betekent dat 

in deze hoek in de eerste plaats gekeken moet worden naar de nieuwe verbindende infra-

structuur zowel in oost-west als noord-zuidrichting. Na het sluiten van de Polanertunnel 

voor autoverkeer ontstaat hier vervolgens ruimte voor een drietal bouwvelden. Eén tegen 

het spoor aan als ruimtelijk accent en markering van het eind van het Jan Ruijspad en 

de entree van Nieuw-Middelland. En twee ten zuiden van het Jan Ruijspad die meedoen 

in de spelregels van Nieuw-Middelland. Bij de zuidelijke bouwvelden ligt ook de opgave 

voor de integratie van een gebouwde openbare parkeervoorziening als vervanging van het 

huidige grote parkeerterrein op maaiveld. Dat kan op twee manieren, in een tweelaagse 

oplossing waarbij 1 laag ondergronds wordt gemaakt en 1 laag wordt opgenomen in het 

de toekomst bij een afnemende vraag naar parkeren te transformeren naar woningbouw.  

De impact van de parkeervoorziening op de ruimtelijke kwaliteit is een aandachtspunt. 

De Wetering heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, voorkanten langs deze zijde 

zijn gewenst. 

Bouwveld G

Functie

• Hoofdzakelijk wonen, blok langs spoor leent zich ook voor andere functies. Inpassing 

van eventueel grootschalige functies als een bioscoop kan hier ook. Actieve plinten 

richting station.

Indicatie m2

• 5.850 + 7.646 + 5.755 m2 wonen

Indicatie parkeren

• Gebouwde voorziening tweelaags

• 290 pp openbaar parkeren en 266 overig

Bijzonderheden

• Indien bovengrondse garage dan minder programma mogelijk

• Bijdragen aan het programmeren van de Klimaatroute om natuurinclusiviteit zichtbaar te 

maken

• Op het bouwveld dient bijgedragen te worden aan de waterbergingsopgave van het gebied

begane grond -1 verdieping

Voorbeelduitwerking op basis van de spelregelkaart
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Fase 1 (0-5 jaar): zuidoostelijk kwadrant

Het gebied aan de zuidzijde van het spoor ten oosten van de Wetering is de eerste 

fase die ontwikkeld kan worden. Belangrijk is dat de knoop Jan Ruijspad-Benelux-

van het gebied. De bouwvelden ten noorden en zuiden kunnen afzonderlijk van 

elkaar ontwikkeld worden waarbij het wel praktisch is om de zone tegen het spoor 

aan in één plan te ontwikkelen gezien de integrale parkeeroplossing en de aanleg 

wordt op korte termijn een separaat traject opgestart om tot een goede nieuwe 

bestemming en ontwikkeling te komen. Ook de bouwvelden B en C kunnen op korte 

termijn worden ontwikkeld. Samen met NS en ProRail wordt bezien hoe de ontwik-

en voetgangersverbinding met Nieuw-Middelland worden verbeterd. Hiervoor zal 

-
-

-

Fasering

onderzoek worden uitgevoerd naar inpassing van een nieuwe verbinding over de Jaap 

Bijzerwetering.

Fase 2 (5-10 jaar): noordoostelijk kwadrant

Het gebied aan de noordzijde van het spoor op het huidige stationsplein en het P&R 

terrein is de tweede fase die ontwikkeld kan worden. Deze ontwikkeling is afhankelijk 

van de huidige grondeigenaar. Een nieuwe gebouwde P&R voorziening is een belang-

rijke voorwaarde voor de ontwikkeling van vastgoed op deze locaties. Het bouwveld 

valt uiteen in twee delen die vervolgens los van elkaar ontwikkeld kunnen worden. 

Met het noordelijke stationsgebouw wordt ook de nieuwe pleinruimte aan de noord-

de busroutes en de inrichting van het busstation aan de noordzijde worden uitge-

werkt.
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Fase 3 (10-15 jaar): zuid westelijk en noord westelijk kwadrant

Deze fase kan pas ontwikkeld worden als er alternatieve routes voor het autoverkeer 

zijn aangelegd en de Polanertunnel kan worden afgesloten voor autoverkeer. Dan 

is het mogelijk de verkeersstructuur van Nieuw-Middelland af te ronden en de laan 

langs het spoor te verbinden met de Polanerbaan. Ook kan dan de langzaamverkeers 

verbinding vanaf de binnenstad/Mandelabrug naar Nieuw-Middelland aangelegd 

worden. Het herinrichten van het parklandschap en de aanleg van het haventje 

ter plekke van de verbrede Wetering zijn belangrijke investeringen in de openbare 

ruimte. Tot slot kunnen dan de bouwvelden worden ontwikkeld in het zuidwestelijk 

kwadrant. Het realiseren van een nieuwe gebouwde (deels) openbare parkeervoor-

ziening is hierbij belangrijk uitgangspunt. Ontwikkeling van dit kwadrant is voor een 

deel afhankelijk van andere grondeigenaren.

Fase 4: het station en bijbehorende voorzieningen

Het station zelf kan uiteenvallen in meerdere fases maar dit zal mede afhankelijk 

zijn van de andere partners die hier een belangrijke rol in hebben zoals NS en Pro-

Rail. De verbreding van de onderdoorgang kan op verschillende manieren worden 

gerealiseerd. Een totale verbreding van de onderdoorgang (aan beide zijden) kan in 

één keer worden gemaakt worden als de Polanertunnel voor autoverkeer afgesloten 

wordt. In twee delen kan de verbreding aan de oostzijde van de Wetering al in gang 

worden gezet vóór het afsluiten van de Polanertunnel. In combinatie met de aanleg 

aan het station. Als de Polanertunnel dan is afgesloten voor autoverkeer volgt het 

twee ontwikkelingen hoeven dus niet afhankelijk van elkaar te zijn en kunnen ieder 

hun eigen ontwikkelsnelheid krijgen. 
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Placemaking
Ideeën voor de tussentijd

Verbeteren verbinding tussen Nieuw-Middelland en het station

Het duurt uiteraard nog een tijd voordat de Polanertunnel afgesloten is voor autover-

keer en de onderdoorgang onder de sporen is verbreed. Het is van belang om met de 

ontwikkeling van Nieuw-Middelland al wel de bereikbaarheid van het Stationsgebied 

te vergroten. De brug over de Wetering die het Jan Ruijspad verbindt met Nieuw-

Middelland zou al in een vroeg stadium aangelegd kunnen worden. Op die manier is 

kan deze route al gaan fungeren als belangijke oost-west verbinding. Zo worden ook 

toekomstige inwoners van Nieuw-Middelland gestimuleerd om de auto te laten staan 

en met het openbaar vervoer te reizen. 

Aantrekkelijkheid van stationsplein zuid vergroten

De zuidzijde van het station is momenteel echt een achter-

ordenen en een tijdelijke ontmoetings- en verblijfsplek aan 

te leggen zodat de kwaliteit van openbare ruimte aan deze 

zijde van het spoor ook verbetert. Meer groen, een mobiele 

wachtplek voor de bus zijn kleine dingen die het reizen 

aangenamer maken.  

kunnen doen in het gebied om er voor te zorgen dat 
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Levendigheid en reuring in het gebied creëren 

Als er één ding is in het Stationsgebied nu dan is het 

ruimte. En ruimte betekent vrijheid, vrijheid om evene-

menten en activiteiten te organiseren om het gebied 

op de kaart te zetten en mensen alvast kennis te laten 

maken met de locatie. Denk dan bijvoorbeeld aan 

een jaarlijkse carbootsale, een buitenbioscoop in het 

zomerseizoen, een expositie van kunstenaars langs 

de Wetering of bijvoorbeeld een boekenmarkt op het 

plein voor het Oude Minkema. Maar ook een autovrije 

zondag 4x per jaar is een goed idee, dan kun je het 

effect van het sluiten van de Polanertunnel al gaan 

ervaren in het gebied!
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Samenwerkingen opzoeken

Het Stationsgebied gaat ingrijpend veranderen. Dat doet de gemeente 

niet alleen en daar zijn ook in de toekomst veel andere partijen voor 

nodig. Deze visie kan de basis vormen voor een gesprek met gein-

teresseerde partijen. Ontwikkelaars, actieve burgers, ondernemers 

die wat zouden willen in het gebied. We hopen dat de visie anderen 

inspireert om de ideeën een stap verder te brengen en dichter bij een 

realiseerbaar en uitvoerbaar plan.  

Een gebiedsontwikkeling zoals het Stationsgebied is een complexe 

opgave waar veel verschillende spelers bij betrokken zijn met verschil-

lende belangen. Grote investeringen zijn nodig in de openbare ruimte 

en het raamwerk om verdichting van de stad op deze locatie mogelijk 

te maken. Voor wat betreft de infrastructuur gaat het zelfs niet alleen 

om investeringen in het gebied zelf,  maar ook op het hogere schaal-

niveau van de stad om de Polanertunnel uiteindelijk te kunnen afslui-

ten voor auto’s. Zo valt of staat deze visie met een aantal cruciale 

ingrepen waar iedereen volmondig ‘ja’ tegen zal moeten zeggen. De 

om de visie tot uitvoering te kunnen brengen. De belangen zijn groot, 

niet alleen biedt het Stationsgebied in potentie ruimte voor circa 750 

woningen die hard nodig zijn in de regio maar ook ruimte voor nieuwe 

werkgelegenheid en extra draagvlak voor de bestaande voorzieningen 

in de stad. 

Het is goed om te weten wat deze ‘must haves’ zijn en hier ook com-

mitment voor te vragen bij alle betrokken partijen. 

Must haves:

• Alternatieve routes om Polanertunnel te kunnen afsluiten voor auto-

verkeer

• Sluiten Polanertunnel voor autoverkeer om de stadsdelen te verbin-

den en de barrière van het spoor te slechten

• Verbreden onderdoorgang en aanleg spoorbruggen

• 

• Een verdiepte gebouwde P&R voorziening aan de noordzijde van het 

spoor om een aantrekkelijk stationsplein te kunnen maken

• Aanleg (bovengrondse) gebouwde parkeervoorziening aan de zuid-

zijde van het spoor

• Aanleg nieuwe brug over de Wetering om Nieuw-Middelland en het 

Stationsgebied ruimtelijk en functioneel met elkaar te kunnen verbin-

den 

• 

Ontwikkelstrategie
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Financiële haalbaarheid

De stedenbouwkundige visie schetst op hoofdlijnen de kaders waar-

binnen het Stationsgebied tot ontwikkeling kan worden gebracht. 

Het laat een ambitieus en omvangrijk ontwikkelprogramma zien van 

wonen, commerciële voorzieningen, parkeren en infrastructurele 

ingrepen. 

Fasering en risicobeheersing

Verwacht wordt dat de gebiedsontwikkeling een doorlooptijd kent 

van zeker 15 jaar. Om de ontwikkeling beheersbaar te houden is 

gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling langs a) drie (vastgoed)

ontwikkelgebieden (zuidoost, noord en zuidwest), b) twee parkeerex-

ploitaties (openbare parkeervoorzieningen noord en zuid) en c) een 

overkoepelend programma van infrastructurele ingrepen (verbrede 

over de sporen aan de oostzijde). Tijdens het opstellen van de steden-

bouwkundige visie is een iteratief proces gevolgd waarbij ontwerp en 

hoge abstractieniveau van deze visie fase geven deze doorrekeningen 

vooral een richting aan waarlangs het resultaat zich beweegt. Bij een 

stedenbouwkundige visie is het namelijk gebruikelijk rekening te hou-

Grote infrastructurele ingrepen

Naast het realiseren van woningen en andere functies in de deelgebie-

den wordt ook ingezet op de infrastructurele verbetering van het Stati-

onsgebied als geheel. In de stedenbouwkundige visie wordt uitgegaan 

van a) het verbreden van de onderdoorgang ter hoogte van de huidige 

voor gebruikers van het station en c) het realiseren van een spoorbrug 

voor voetgangers aan de oostzijde. Deze omvangrijke infrastructurele 

ingrepen zijn niet alleen voor Woerden van belang, maar hebben ook 

een regionale en provinciale functie. Gezien de aard van de ingre-

pen en de omvang van de benodigde investeringen worden deze in 

samenwerking met de provincie, het rijk en de vervoerspartijen verder 

Vastgoedontwikkeling 

Met de uitgangspunten in de stedenbouwkundige visie is het de 

verwachting dat de vastgoedontwikkeling inclusief het parkeren voor 

bewoners in de drie deelgebieden vrijwel budgetneutraal moet kunnen 

worden uitgevoerd. Na vaststelling van de visie kan in de volgende 

fase per deelgebied een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. 

Gezien de fasering ligt het voor de hand te starten met het zuidoos-

telijke deelgebied waarin de gemeente zelf grondpositie heeft. Op dit 

moment wordt voor dit deelgebied, fase 1, ingezet op 400 tot 500 wo-

ningen (appartementen) en ruimte voor commerciële voorzieningen. 

Begin 2021 heeft de gemeente voor de bouw van deze woningen een 

subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls ontvangen. Deze mid-
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delen van het Rijk worden ingezet om de betaalbaarheid van woningen 

in fase 1 van de ontwikkeling van het Stationsgebied te vergroten. 

In deze fase is het gebruikelijk ook een grondexploitatie op te stellen 

waarbij de nadruk ligt op concretisering van het ontwikkelprogramma 

en de inrichting van de openbare ruimte, als ook het beheersbaar hou-

-

meren in scenario’s en een gevoeligheidsanalyse. Bij het vaststellen 

van het stedenbouwkundig plan met bijbehorende grondexploitatie per 

een bandbreedte van -20% tot +20%.

Openbaar parkeren

In het Stationsgebied wordt ingezet op het realiseren van circa 430 

parkeerplaatsen verdeeld over een openbare gebouwde parkeervoor-

ziening aan zowel de noord- als de zuidzijde. Deze parkeervoorzienin-

gen zijn bedoeld voor P+R, maar ook voor bijvoorbeeld bezoekers aan 

de binnenstad en werknemers in het Stationsgebied. Door in te zetten 

op betaald parkeren en dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt ver-

wacht dat de parkeerexploitatie minimaal budgetneutraal moet kunnen 

zijn. Dit vraagt om verdere uitwerking in de volgende fasen. 
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Aandachtspunten

Voor de aankomende fases van de ontwikkeling van de stedenbouw-

kundige visie dient er met een aantal aandachtpunten rekening te 

worden gehouden. 

Aandachtspunten

• Bij de ontwikkeling moet er extra aandacht zijn voor de effecten van 

spoor (grijs)

• Aan de westkant van de Wetering ligt een waterkering (groen)

• Aan de westelijke kant van het plangebied loopt een duiker onder het 

spoor door, deze zal bij de ontwikkeling moeten worden verlengd. 

(blauw)

• Op diverse locaties liggen data- en internetkabels onder het spoor. 

Bij de ontwikkeling moeten deze eventueel worden verlegd. (rood) 

Het is belangrijk om aandacht te houden voor de ondergrondse 

infrastructuur. Dit zou in de toekomst een grote kostenpost kunnen 

opleveren. 

• De routing van bussen zal nader onderzocht moeten worden

• De hoogte van de bruggen over de Wetering dienen in een nadere 

uitwerking verder te worden onderzocht

• De peilhoogtes en aansluitingen van de watergangen dienen nader te 

worden vastgesteld in samenspraak met het waterschap. 

• -

zocht moeten worden in overleg met NS en ProRail.
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1. Brief NS & ProRail
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3. Verslag Meedenkavond - 8 mei 2019 
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De Groene Poort
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Al het parkeren is mooi weggewerkt 

Visitekaartje voor de stad

Gewaagd concept

De gebouwen zijn te hoog! 6/7 lagen maximaal

Autoluw maar wel bereikbaar

Privacy van omwonende komt in het geding 

Groen is top!
Mooie zichtlijnen

Nodigt uit om te verblijven

Autoverkeer goed gescheiden

Station met twee voorzijden

Fijn dat langzaam verkeer voorrang krijgt!

Balans tussen groen en gebouwen

Het daklandschap is een goede plek voor waterberging

Het stadsbalkon is te hoog!

Minder toegankelijk voor wie slecht ter been is

Eerst de tunnel van de Polanerbaan sluiten 
en doorgaand verkeer omleiden!

Mobiliteit Staatsliedenkwartier meenemen

Sociaal onveilig door de verschillende niveau�s!

Geen autoverkeer door de Minkemalaan

Minder bebouwing aan de noordkant

Bioscoop, kleine horeca, kantoren of supermarkt toevoegen (niet concurreren)

Actieve plinten maken

Twee toegangen naar het spoor maken

Hou de Linschoterweg rustig!

Rijrichting noordzijde tegen de klok in houden

Goede basisvoorzieningen maken!

De Blauwe Poort
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Rustig, strak en overzichtelijk

Eerst de tunnel van de Polanerbaan sluiten 
en doorgaand verkeer omleiden!

Realistisch en faseerbaar

Brede tunnel lost veel problemen op

Ruimte voor bootjes!

Beter toegankelijk voor iedereen

Maat en schaal past bij Woerden

Sluit aan op oude structuren

Autoluw

Bebouwing met karakter toevoegen

Meer groene verblijfsplekken toevoegen met kunst en cultuur

Autoluw maar wel bereikbaar

Kijk goed naar het watersysteem

Speelsheid toevoegen aan het landschap

Hou de Linschoterweg rustig!

Rijrichting noordzijde tegen de klok in houden

Bioscoop, kleine horeca, kantoren of supermarkt toevoegen (niet concurreren)

Goede basisvoorzieningen maken!

12



Op woensdag 29 januari 2020 is op het gemeentehuis van Woerden een werkatelier georganiseerd voor inwoners, 

bedrijven en (andere) gebruikers van het stationsgebied. Een groep van ca. 140 belangstellenden bezocht deze 

avond om mee te denken over de eerste scenario�s die voor het stationgebieds zijn geschetst. Het was een produc-

tieve avond met veel enthousiasme om aan de slag te gaan met het gebied. De sessie begon met het informeren 

van alle belangstellenden over de actuele stand van zaken en het proces dat de aankomende 

maanden plaats zal vinden. Een analyse met bouwstenen en twee scenario�s werden vervolgens gepresenteerd 

door de ontwerpbureau�s die namens de gemeente zijn aangesteld om tot een visie te komen.  

Na deze presentatie werden de twee scenario�s in groepen van 10-15 belangstellenden besproken. Vragen zoals: 

wat vindt u hier van? Mist u misschien iets? Wat zou u graag nog willen meegeven? werden hier besproken. Deze 

informatie is verzameld door de gespreksleiders en aangevuld met reactieformulieren en persoonlijke mails. Dit 

levert een zeer uitgebreide en waardevolle lijst met reacties op. In dit document zijn deze reacties samengevat tot 

een groep �tips en tops� per scenario.

De aankomende periode gaan we de scenario�s aanscherpen met behulp van alle opgehaalde informatie. Eén voor-

keurscenario zal vervolgens worden uitgewerkt door het ontwerpteam. Te zijner tijd komen wij graag bij u terug om 

uw feedback hierover te horen. Hartelijk dank voor uw inbreng en wij zien u graag op een volgende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Woerden

[naam],

projectmanager Stationsgebied Woerden

3. Verslag Werkatelier - 29 januari 2020
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Wat vindt u bijzonder aan het stationsgebied?

Wie moet prioriteit krijgen 

in het stationsgebied?

Wat vindt u een goede 

gemiddelde bouwhoogte 

voor het stationsgebied?

Voor welke doelgroep zouden we 

in elk geval moeten bouwen in 

het stationsgebied?

Wat vindt u belangrijk voor 

een goed functionerend 

stationsgebied?

A
a

n
d

a
c

h
tsp

u
n

te
n

Poort van Woerden
�  Samenwerking met NS, ProRail, Provincie en andere 

partijen is belangrijk

� Zorg voor integraliteit met projecten Snellerpoort en 

Nieuw-Middelland, zoals bijv. de aansluitingen

Fasering
� Hoe ziet de fasering van de ontwikkeling eruit?

� Zorg voor een realistische planning en fasering, 

zodat alles wordt uitgevoerd

� Denk aan tijdelijke oplossingen voor de knelpun-

ten, zoals verkeersveiligheid, betere routes voor 

Fietsers en voetgangers
� 

� Verkeersveiligheid voor langzaam en                              

�  Maak een goede aansluiting op het                                  

Fietsenstalling bij het station
� Maak een centrale plek die bereikbaar is vanuit de noord- 

en zuidkant

� Wanneer wordt deze gerealiseerd?

� 

tot de perrons 

�  Tijdelijke oplossingen/verbeteringen, zoals:   

Autoverkeer en Polanertunnel
�  Zorgen over sluiten Polanertunnel:

               o        bereikbaarheid diverse woonwijken in de buurt

               o        bereikbaarheid A12 en binnenstad

               o        bereikbaarheid hulpdiensten

�  Wanneer zou de tunnel kunnen worden afgesloten voor autoverkeer?

�  Auto is te gast in het stationsgebied (bijv. Minkemalaan)

�  Zorgen over toename van het autoverkeer in omliggende stratenOV: Station(gebouw)/Bus
�  Afwikkeling busverkeer en inrichting bus-

station aan noord- en zuidzijde

�  Capaciteit van het station in de toekomst

�  Verbeter de uitstraling en geef een andere 

functie aan het stationsgebouw

� Een extra oostelijke toegang tot de perrons 

is gewenst

Oude Minkemacollege
� Zoek een goede nieuwe               

bestemming voor het voormalige 

Minkema-gebouw

� Toegankelijkheid voor bezoekers 

is belangrijk

Woningbouwprogramma/Bouw
� Doelgroepen: starters, sociale woningbouw 

(30%), maar ook duurder segment

�  Verschillende meningen over woonlandschap: 

Woerdense maat en schaal en hoogte 

� Beeldkwaliteit is een aandachtspunt

Milieu/Duurzaamheid
�  Geluidswerende voorzieningen: spoor, ge-

luidsscherm, aan gebouw

� Hoe wordt duurzaamheid meegenomen, zoals 

aansluiting elektrische auto, etc.

Voorzieningen
� Stationsgebied moet bruisen!

�  Stimuleer levendigheid in het gebied: zoals ruimte 

voor kunst en cultuur, (kleine) winkels, horeca, bio-

scoop, sociale functies en werkplekken

� Rode loper naar de binnenstad

� Zorg ook voor recreatie en de beleefbaarheid van 

groen en water

Autoparkeren
� Parkeren voor OV-reizigers vlakbij het station

� Parkeerbeleid in omgeving instellen vanwege parkeerdruk: par-

keerregulering en betaald parkeren bezoekers

� Voor nieuwe bewoners minder parkeerplaatsen realiseren

� Ook parkeerplaatsen maken voor bezoekers van de binnenstad

� Deelmobiliteit stimuleren
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Op maandag 30 november 2020 was er een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, bedrijven en (andere) ge-

bruikers van het Stationsgebied van Woerden. Zo�n 190 belangstellenden hadden zich aangemeld om de livestream 

bij te wonen. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst! De aanwezigen ontvingen veel informatie en via het 

programma Mentimeter hebben wij ook veel reacties opgehaald. 

De avond begon met een korte toelichting van wethouder Arjan Noorthoek over de aanleiding voor de ontwikkeling 

van het Stationsgebied. Projectmanager [naam] schetste de stappen die tot nu toe zijn gezet, de actuele stand van 

zaken en het proces voor de komende maanden. De conceptvisie voor het Stationsgebied werd vervol-gens 

gepresenteerd door [naam], namens het ontwerpteam dat de gemeente heeft aangetrokken voor het opstellen van de 

visie. Tijdens de toelichtingen konden de aanwezigen vragen stellen en een reactie geven via Mentimeter. Ook konden 

zij naderhand nog reageren per e-mail. Dit heeft een uitgebreide en waardevolle lijst met reacties opgeleverd. In dit 

document leest u hiervan een samenvatting. 

-

Hartelijk dank voor uw inbreng en wij zien u graag bij een volgende bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Woerden 

[naam], projectmanager Stationsgebied Woerden

3. Verslag Informatieavond - 30 november 2020
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4. Modellenstudie Groene Poort
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4. Modellenstudie Blauwe Poort
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1. tunnel 2. Schaal 3. typologie

4. wetering 5. station 6. structuur

7. openbare ruimte 8. P8R& 9. aanhechting n-z
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4. Afweging modellen en 
bouwstenen

Inleiding

In de modellenstudie die in de afgelopen periode is uitgevoerd is een aantal bouwste-

nen onderscheiden die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het Stations-

gebied. Deze bouwstenen worden onderstaand toegelicht en van een advies voor-

zien. Het geheel aan bouwstenen vormt het voorkeursmodel voor de ontwikkeling. 

Tunnel

Al vanaf de analysefase was duidelijk dat de inpassing van de Polanertunnel een 

cruciale rol speelt bij de toekomstige kwaliteit van het Stationsgebied. Maar ook 

dat de discussie over wel of niet handhaven van de tunnel een complex en gevoelig 

onderwerp is. Immers, de consequenties van het mogelijk opheffen van de tunnel 

op termijn rijken veel verder dat het Stationsgebied alleen. Duidelijk is ook dat er nu 

al grote problemen zijn met de afwikkeling van verkeer in en rondom het Stationsge-

bied. Bovendien zal er, met de ontwikkeling van Nieuw-Middelland, Snellerpoort en 

het Stationsgebied zelf, alleen maar meer programma en dus verkeersbewegingen 

bij komen. In beide modellen (Groene en Blauwe Poort) is een variant met en zonder 

tunnel onderzocht; deze bouwsteen was per model niet onderscheidend. 

Ruimtelijke kwaliteit verbinding noord-zuid én oost-west

De tunnel vormt momenteel een enorme verkeersader én barrière in het gebied. Niet 

alleen tussen de binnenstad en het station, maar ook aan de zuidzijde van het spoor 

tussen Nieuw Middelland en de zuidzijde van het station. De tunnel heeft daarmee 

een grote impact op de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. Aan de noordzijde 

doorsnijdt de tunnel het oorspronkelijke singelplantsoen en vervolgens stijgt de weg 

weer snel om de Jaap Bijzerwetering te kruisen. Hierdoor wordt ook het spoorplant-

soen afgesneden van het singelplantsoen. En wordt het bovendien onmogelijk om de 

loopt, goed te verknopen met andere routes. De beleving van historie en groen in het 

gebied kan alleen weer worden teruggebracht als de tunnel wordt opgeheven; dan 

kunnen op maaiveldniveau gebieden weer logisch met elkaar worden verbonden. 

Onderzocht is ook of de tunnel kan worden opgenomen in nieuwe bebouwing. Aan de 

zuidzijde van het spoor is dat een mogelijkheid, aan de noordzijde gaat dit echter ten 

koste van het waardevolle (historische) groen en is hiervoor te weinig ruimte aanwe-

zig. 

Verkeerskundige afwegingen

Door de aanwezigheid van de tunnel heeft de auto het primaat in het Stationsgebied; 

-

dien faciliteert de tunnel voor een deel doorgaand autoverkeer, deels ook verkeer 

vanuit de omliggende dorpen dat naar de A12 gaat. Dit is dus verkeer wat geen 

bestemming heeft in het gebied zelf, maar wel een grote negatieve invloed heeft op 

de afwikkeling van verkeer rondom de binnenstad en het Stationsgebied. De huidige 

reeds overbelaste situatie aan de noordzijde van het station, in combinatie met de 

toename van verkeer als gevolg van de woningbouw in Middelland-Noord en Snel-

lerpoort, levert bij het kruispunt Utrechtsestraatweg � Stationsweg - Oudelandseweg 

een onoplosbare knoop op. Immers, uiteindelijk moet het verkeer zich afwikkelen 

over kleine historische linten die niet gemaakt zijn voor een dergelijke hoeveelheid 

verkeer. 

-

bied. De routes zijn te krap gedimensioneerd, routes zijn lang en onlogisch en door de 

aanwezigheid van de autotunnel moeten extra veel hoogtemeters worden gemaakt.  
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Voorstel voor de bouwsteen Tunnel

De logistieke knoop van het Stationsgebied is alleen te ontrafelen als (op termijn) het 

doorgaande autoverkeer uit het Stationsgebied en langs het centrum wordt geweerd. 

Dat kan door alternatieve routes langs de randen van Woerden aan te leggen en de 

tunnel op te heffen. In het Stationsgebied kunnen de verschillende delen van de stad 

dan opnieuw met elkaar worden verbonden op een logische manier, waarbij de kwa-

liteit van groen en water maximaal wordt benut. Het Stationsgebied is in die toekom-

stige situatie vanuit alle vier de kanten bereikbaar, maar auto�s kunnen op deze plek 

niet onder het spoor door. Met deze keuze is de boodschap, ook aan hogere overhe-

den, dat verder verdichten van de stad, binnenstedelijk bouwen, alleen mogelijk is als 

goede alternatieve routes voor de afwikkeling van het autoverkeer worden aangelegd. 

Dit is echter een kostbare zaak en vraagt om een lange adem.

Schaal en bebouwingstypologie

Schaal en bebouwingstypologie hangen met elkaar samen. Uiteindelijk is de keuze 

hierin ook bepalend voor de stedenbouwkundige structuur van het gebied. Maak je 

een groen gebied met losse gebouwen/torens, zoals in het model Groene Poort is 

onderzocht, of kies je voor een stedenbouwkundige structuur met straten en pleinen, 

zoals in model Blauwe Poort? In het laatste geval is de bebouwing gemiddeld lager en 

zijn hogere elementen onderdeel van een groter bouwblok. 

Aansluiting op de omgeving: �large�, �medium� en �small�

Naast de Woerdense maat en schaal is ook van belang hoe de nieuwe bebouwing in 

het gebied aansluit op de verschillende karakteristieke omgevingen van het Sta-

tionsgebied. In het noordwestelijke kwadrant is dat de kleinschalige structuur en 

korrel van de binnenstad, waar met het Defensie-eiland een vertaling is gemaakt 

naar een nieuwe Woerdense maat en schaal met kloeke blokken. In het noordooste-

lijke kwadrant hebben we te maken met een deels bestaande bebouwingswand met 

relatief weinig uitstraling en de prominente nieuwe torens die een reeks langs het 

spoor vormen. Met deze nieuwe maat en schaal, �large�, is Woerden een nieuwe fase 

in gegaan waarbij stedelijke ambities zichtbaar worden gemaakt. Ten zuiden van het 

spoor zal in Nieuw-Middelland ook in een relatief hoge dichtheid worden gebouwd, 

evenals in Snellerpoort. Hier zal een afwisseling van blokken en hogere elementen 

worden toegepast. Aan de zuidzijde van het spoor hebben we echter ook te maken 

met de historische bebouwing langs de Jaap Bijzerwetering. Ook hier spreken we 

weer van �small�. Kortom, een gebied met een grote diversiteit aan bebouwingskor-

rels. Als nieuwe ontwikkelingen de verbinding moeten maken, dan is het zoeken van 

de �intermediate scale� met de omgeving een belangrijke opgave. Op deze manier kan 

verdichting worden opgezocht. Maar wel op een manier die passend is bij Woerden. 

In het model Groene Poort wordt de aanhechting met de omgeving vooral gezocht in 

het openbaar gebied. De hogere, losse elementen leveren weliswaar veel ruimte op 

tussen de gebouwen, maar de bebouwing zelf heeft weinig relatie met de omgeving. 

In het model Blauwe Poort sluit de stedenbouwkundige structuur beter aan op de 

omgeving en ontstaan betere ruimtes/routes waar ook de sociale veiligheid en de 

interactie tussen bebouwing en het openbaar gebied beter te borgen is. Wel zouden 

we meer van de groene omgevingskwaliteit in deze stedenbouwkundige structuur wil-

len brengen, tussen maar ook in de blokken op betekenisvolle plekken. Zo kunnen we 

voor deze bouwsteen het beste van de twee modellen combineren.  

Voorstel voor de bouwstenen Schaal en Bebouwingstypologie

Kies in het Stationsgebied voor een �intermediate scale� (M), en zoek de aanhechting 

op met de omgeving vanuit de verschillende deelgebieden. Maak straten, pleinen en 

is echt Woerdens. Maar verlies de groene kwaliteit van het model Groene Poort niet 

door het gebied te steenachtig en stedelijk te maken. Dat kan door plekken tussen ge-

De Wetering

De Wetering is één van de oudste elementen in het gebied. De Wetering is nu een 

ondergeschikt element in het gebied en weinig beleefbaar en ervaarbaar. Er ligt een 

enorme kans, zeker in samenhang met het opheffen van de Polanertunnel en het 

verbreden van de onderdoorgang onder het spoor, om deze historische as weer de 

belangrijkste noord-zuid verbinding te maken. Aan de noordzijde wordt de watergang, 

als er geen autoverkeer meer is tussen het station en de singel, onderdeel van een 

groot, groen verblijfsgebied. Aan de zuidzijde vormt het een belangrijke identiteits-
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drager van het nieuwe te ontwikkelen gebied rondom het station en kunnen beide 

in samenhang met de stedenbouwkundige structuur, moet in de volgende fase nader 

worden onderzocht. Dan kan bijvoorbeeld water worden verbreed voor een haventje 

of kan aan één van beide zijden een ecologische oever worden gecreëerd, zodat bij 

piekbelastingen meer water kan worden geborgen. Door én in te zetten op water als 

identiteitsdrager (model Blauwe Poort) én groene betekenisvolle plekken te maken 

(model Groene Poort) kan Woerden haar kwaliteit als Poort naar het Groene Hart 

(waar ook zowel water als groen de belangrijkste landschappelijke kenmerken en kwa-

liteiten zijn) ook zichtbaar maken in het Stationsgebied. 

Voorstel voor de bouwsteen De Wetering

Maak van de Jaap Bijzerwetering een belangrijke drager in het gebied en onderzoek 

de recreatieve potentie van de watergang door het maken van aanlegplekken voor 

sloepjes etc. 

Stationsgebouw

Een goed station is een visitekaartje voor de stad. Of je nu weggaat of aankomt, je 

moet je thuis voelen. Woerden is één van de weinige steden waar nog steeds een heel 

monumentale stationsgebouw is een visitekaartje voor de stad maar is als gebouw, 

ondanks de aanpassingen die zijn gedaan, niet geschikt als modern en toekomstbe-

stendig stationsgebouw . Wel is in de loop der jaren het beeld verrommeld door de 

aanbouwen die gedaan zijn. De niveauverschillen tussen het gebouw en het omlig-

gende maaiveld, binnen het gebouw en de toegankelijkheid van de sporen via de 

traverse zijn verre van ideaal.  De huidige achterkant van het station aan de zuidzijde 

vormt een schril contrast met de voorzijde, de noordzijde is één van de minst uitnodi-

gende plekken die Woerden op dit moment heeft. Aan de zuidzijde landt de traverse 

in een stijgpunt met lift, maar ontbreekt alle allure van de voorzijde. Het is letterlijk en 

-

tendeels nog een soort niemandsland is met braakliggend terrein van Snellerpoort, is 

dat misschien nog te verklaren. Maar in de toekomstige situatie, met de ontwikkeling 

van Nieuw-Middelland en Snellerpoort en de gronden direct grenzend aan het station, 

ontstaat een nieuwe situatie die vraagt om een gelijkwaardige entree aan de zuidzij-

de. Handhaven van het huidige station en een nieuwe entree maken aan de zuidzijde 

van het spoor is een optie, maar de kans doet zich voor om met de verbreding van 

de onderdoorgang een nieuw, toekomstbestendig station te maken. Hierbij zijn alle 

functies gecentreerd, goed te bereiken vanuit alle kwadranten en dragen bij aan de 

aantrekkelijkheid van Woerden als poort naar het Groene Hart. Een nieuwe centrale 

nieuwe entrees naar de perrons en commerciële ruimtes langs de route/plinten 

vormen de ingrediënten van het nieuwe stationsgebouw. Hiermee schuift het station 

een stukje op richting de binnenstad en Nieuw-Middelland. Een voetgangersbrug 

meer oostelijk kan een tweede entree tot de perrons mogelijk maken waarmee ook de 

oostzijde en Snellerpoort goed bediend zijn. Deze tweede toegang is niet noodzakelijk 

maar heeft wel een grote meerwaarde voor de oostzijde van Woerden. En zo kan de 

volledige lengte van de perrons optimaal benut worden. 

Het oude stationsgebouw kan een nieuwe functie krijgen, bijvoorbeeld als grand 

café of vergader/werk accommodatie. Het gerenoveerde en in oude glorie herstelde 

gebouw ligt dan prachtig in het gerestaureerde spoorplantsoen en krijgt de plek die 

het verdiend. 

We denken dat een eigentijds entreegebouw, wellicht onderdeel van een naastgele-

gen complex, een mooi contrast kan vormen met de monumentale voorzijde. Zo kun-

nen de beide stationsgebouwen een weerspiegeling zijn van de context, met aan de 

noordzijde de monumentale binnenstad en aan de zuidzijde de nieuwe stadsdelen. 

Voorstel voor de bouwsteen Stationsgebouw

Grijp het moment aan om tegelijkertijd met het verbreden van de onderdoorgang 

een nieuw, compact en alzijdig station te maken in Woerden ter plekke van de Jaap 

Bijzerwetering. Een station dat optimaal bereikbaar is en voorzien van alle gemak-

ken en voorzieningen die bij een toekomstbestendig station horen. Ga het gesprek 

aan met NS en ProRail om tegelijkertijd met de investering voor de nieuwe spoorbrug 

werk met werk te maken en naar een toekomstbestendige oplossing te gaan die past 

bij de stedelijke ambities van Woerden. Geef het station een gelijkwaardige voor- en 

23Stationsgebied Woerden



achterkant. Maak afspraken met NS over het herbestemmen en renoveren van het 

oude stationsgebouw. Probeer het in de oude glorie te herstellen zodat dit weer echt 

een visitekaartje voor Woerden wordt. Maak aan de zuidzijde van het spoor een nieuw 

stationsgebouw als aanlanding voor de traverse (eventueel als onderdeel van een 

nieuw te ontwikkelen bouwblok aan deze zijde van het spoor). Hiermee krijgt de zuid-

zijde van het station haar eigen gezicht. Een voetgangersbrug aan de oostzijde kan op 

termijn een tweede entree tot de perrons vormen. 

Structuur

Voor wat betreft de stedenbouwkundige structuur hebben we te maken met een 

aantal bestaande lijnen in het gebied. Deels komen deze voort uit de oorspronkelijke 

landschappelijke structuur, deels zijn het nieuw geïntroduceerde lijnen. In het model 

Groene Poort is een grote ingreep gedaan in de vorm van een nieuw landschappelijk 

element dat het gebied een eigen, nieuwe structuur geeft. In het model Blauwe Poort 

is de oorspronkelijke (orthogonale) structuur van het gebied aangezet en verder uitge-

breid. In beide modellen is een nieuwe oost-west lijn geïntroduceerd die de verbinding 

vormt tussen Nieuw-Middelland en Snellerpoort. 

Het voortbouwen op de bestaande landschappelijke structuren voelt het meest 

logisch en maakt het ook makkelijker om aan te sluiten op omliggende gebieden. 

Daarentegen was de grote ingreep van het model Groene Poort wel een ingreep die 

impact had en het gebied een sterke en eigen identiteit gaf. We kiezen er voor om de 

orthogonale structuur te handhaven als subtielere structuur, maar daar wel een sterke 

hiërarchie in aan te brengen door in te zetten op een verbindend assenkruis. De Jaap 

Bijzerwetering en de nieuwe watergang in oost-west richting vormen twee ijzersterke 

langzaam verkeersassen met maximale aandacht voor verblijfskwaliteit. Dit kruis 

verbindt de delen van de stad met elkaar en geeft zo ook een typisch Woerdense iden-

titeit van watergangen met (brede) groene oevers. Aan het assenkruis kunnen grotere 

(groene) verblijfsplekken liggen die verschillende plekken aanduiden en accenten 

leggen.

Voorstel voor de bouwsteen Structuur

Gebruik de landschappelijke, historische structuur als organiserend en verbindend 

grid in het gebied. Gebruik daarvoor bestaande lijnen maar voeg ook nieuwe beteke-

nisvolle lijnen toe. Breng een hiërarchie aan in het grid van lijnen en maak een sterk 

verbindend assenkruis dat de vier delen van de stad logisch met elkaar verbindt. 

Openbare ruimte

Op veel plekken rondom het station is nu een teveel aan ruimte. Maar niet alleen dat, 

de ruimte heeft ook weinig tot geen verblijfskwaliteit. We willen ruimte houden, maar 

dat wel op de juiste plek leggen. Bovendien willen we zorgen dat de ruimte functioneel 

wordt en niet alleen kijkgroen, maar ook verblijfsgroen wordt. Aaneengesloten groen 

zoals in het model Groene Poort heeft die kwaliteit, ook in het hart van het gebied 

waar de intensiteit van gebruikers het hoogste zal zijn. In de structuur van Blauwe 

Poort is duidelijk onderscheid tussen het singelgroen en spoorplantsoen aan de 

noordzijde van het spoor en een nieuwe groene verblijfsplek aan de zuidzijde van het 

station. Hier ligt ook het oude Minkemacollege in een groene tuin als pareltje in het 

gebied en ook de typische lintbebouwing komt zo goed tot haar recht. 

Voorstel voor de bouwsteen Openbare ruimte

Zet in op verbindend groen en durf groot te denken zoals in model Groene Poort. Door 

de onderdoorgang onder het spoor niet alleen aan de oostzijde (stationszijde) te ver-

breden maar ook aan de westzijde kan de Jaap Bijzerwetering met twee brede groene 

oevers de verbinding maken tussen noord en zuid. Zo ontstaat een groter aaneen-

gesloten openbaar gebied rondom het nieuwe station onder de verbrede onderdoor-

gang waar verschillende plekken liggen die ieder hun eigen sfeer en kwaliteit kunnen 

krijgen. De verdere invulling van deze aaneengesloten ruimte is onderdeel van de 

uitwerking van het voorkeursmodel. Hierbij kan de mate van samenhang en verschil 

tussen noord en zuid verder worden onderzocht.

Parkeren

rondom het station is een belangrijk opgave. Vanuit de vier kwadranten willen we 

het Stationsgebied bereikbaar maken, waarbij het noordwestelijke kwadrant (bin-

nenstadszijde) het meest luw zal zijn qua programma. In de drie andere kwadranten 
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aanzien van het parkeren zijn verschillende opties denkbaar. Parkeren kan bijvoor-

beeld ondergronds plaatsvinden, in een bouwblok of meerlaags parallel langs het 

spoor. In ieder kwadrant zal de meest ideale oplossing moeten worden onderzocht. 

Voorstel voor de bouwsteen Parkeren

Denk bij het oplossen van de logistiek in vier kwadranten en zoek passende oplossin-

gen bij de verdere uitwerking van het voorkeursmodel in ieder afzonderlijk kwadrant. 

Maak ook bij gebouwde parkeervoorzieningen toekomstbestendige oplossingen die 

Aanhechting noord-zuid

In het Stationsgebied is het essentieel de barrière van het spoor te slechten. Dat kan 

op verschillende manieren: bovenlangs of onderlangs. Maar ook het aantal passages 

geldt dat hellingbanen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Met name aan de noord-

zijde is de ruimte krap. In model Groene Poort, waarbij over het spoor heen wordt 

-

gangersbrug, is in dit model het hoogst haalbare. In het model Blauwe Poort kunnen 

de hellingbanen korter. 

Voorstel voor de bouwsteen Aanhechting noord-zuid

In het voorkeursmodel willen we het beste van de twee modellen combineren. Een 

verbrede onderdoorgang, maar niet alleen aan de stationszijde ten oosten van de 

Wetering, maar ook aan de westzijde. Zo kan ook vanuit Nieuw-Middelland een goede 

verbinding toe, meer oostelijk. Deze gaat wel bovenlangs en zou een voetgangersbrug 

kunnen zijn, geïntegreerd met groen om een aantrekkelijke nieuwe route te vormen, en 

eventueel een tweede toegang tot de perrons. 

Conclusie van de studie

Het onderzoeken van de bouwstenen heeft veel inzicht gegeven in het functioneren 

van het gebied. De beide modellen laten de extremen zien: begin opnieuw en kies voor 

spektakel óf gebruik wat er al is en bouw daar verder op voort. In het voorkeursmo-

del kiezen we voor �groen� én �blauw�, immers, als stad midden in het groene hart zijn 

zetten in op Woerdense maat en schaal, maar gaan ook voor ambitie. Een spectacu-

van Woerden, waarmee de stad weer �heel� wordt in de beleving van voetgangers en 
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Die nieuwe torens, is dat nog Woerdens?

Er is helemaal geen stationsplein aan de achterkant Er is helemaal geen stationsplein aan de achterkant

Dit groen kan je helemaal niet gebruiken

Is dit de Woerdense maat en schaal?De P&R voorziening staat lang niet vol Vanuit de stad is dit de voorkant van het station
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Stations zijn meer en meer de belangrijkste knopen van de stad. Was 

vroeger de afrit van de snelweg een belangrijk visitekaartje, nu is dat 

het station en de stationsomgeving. Kijk maar naar de investeringen 

die de  afgelopen jaren in stationsgebieden zijn gedaan. Een goed 

station maakt dat een stad een aantrekkelijke woon- en werklocatie 

is. Voor Woerden geldt dat zeker. Utrecht ligt op steenworp afstand 

én wonen midden in het Groene Hart, welke andere stad (!) kan dat 

zeggen. En een goed Stationsgebied is natuurlijk meer dan alleen het 

station. 

In onze deze analyse staan we achtereenvolgens stil bij de volgende 

onderwerpen:

- Wat zien we nu in het gebied?

- Hoe is het zo gekomen?

- Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant?

- Waaraan moet een goed stationsgebied voldoen?

4. Stedenbouwkundige analyse

P+R

P+R

P+R

P+R
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Begin 20e eeuw Halverwege 20e eeuw

Woerden is ontstaan aan de Rijn en lag aan de noordgrens van het 

Romeinse rijk. Het is daarmee een onderdeel van de Limeslijn. Er is 

2000 jaar lang strijd om de macht geweest in Woerden met constante 

verbouwingen van de vesting als gevolg. Woerden heeft ook een rol 

gespeeld in de geschiedenis van de Hollandse waterlinies. Uiteinde-

lijk komt er behoefte aan een spoorlijn. Woerden is destijds als stop 

verkozen boven Oudewater vanwege de toenmalige aanwezigheid van 

defensie en de vrouwengevangenis. Het spoor werd buiten de histori-

sche stad aangelegd. Het werd gescheiden van de stad en de omge-

ving industrialiseerde. Vooral de zuivelindustrie vestigde zich rondom 

het station. Aanvankelijk is er nog een aantrekkelijk stationspark voor 

het monumentale stationsgebouw en is de Wetering nog kaarsrecht. 

Vanaf 1950 gaat het mis. Dit begint met een weg vanuit de zuidzijde 

die niet langs de wetering ligt vanwege een gemaal, en vervolgens een 

noodgedwongen knik maakt bij het station. Door de tunnel onder het 

spoor volgt weer een knik. Ook de Polanerbaan biedt wat dat betreft 

geen solaas. Door de tijd heen trekt alles krom en is de infrastructuur 

overal geknikt. Toch zitten deze routes allemaal op dezelfde locatie. 

Ze moeten allemaal op dezelfde plek het spoor passeren. Dat past dus 

ook niet meer. 

Met name tijdens de laatste 40-50 jaar is het er dus niet op vooruit-

gegaan. Bij aanvang van het project werd al genoemd dat het een 

geschiedenis van pleisters betreft. Er is dus een verplichting aan de 

stad en de geschiedenis om er dit keer echt werk van te maken.

Historie
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Een eerste quickscan laat goed de beloopbaarheid van het gebied zien, 

alles binnen 5 minuten te bereiken!

De ontwikkeling van mobiliteit (bron: onderzoek Stad van de Toekomst)
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Er spelen diverse trends en ontwikkelingen die een grote invloed heb-

ben op de toekomst van onze steden, hoe we die gebruiken en dus 

hoe we die vorm moeten geven. Onderstaand een aantal ontwikkelin-

gen waarvan wij denken dat ze ook relevant zijn voor de Woerdense 

opgave:

Veranderende mobiliteit:

De auto wordt minder belangrijk in de stad. Niemand weet precies hoe 

snel, maar de rol van de auto verandert in de stad. Dat heeft grote ge-

volgen voor het ruimtegebruik in de stad, de auto gaat minder ruimte 

maar ook voor water en groen. Tussen steden en knooppunten maken 

we gebruik van OV-systemen en deelauto�s, binnen de stad kunnen we 

De betekenis van groen en water en de waarde daarvan voor vastgoed

Wordt de positie van de auto steeds minder belangrijk, water en groen 

worden juist steeds belangrijker. We moeten omgaan met extreme 

piekbuien maar ook met warme periodes en hittestress in de stad. 

Tien jaar geleden hadden we het hier nog nauwelijks over maar van-

daag de dag is klimaatbestendig ontwerpen een belangrijk uitgangs-

punt. Mooie bijkomstigheid is dat de waarde van vastgoed 10% hoger 

ligt als je uitkijkt op water en groen dus het is ook nog eens goed voor 

het rendement in plannen.

De stad is meer dan alleen het historische centrum.

De druk op onze historische binnensteden is groot. Hier wil men 

wonen, winkelen, recreëren, musea bezoeken, etc. Maar de stad heeft 

nog zoveel meer te bieden. Naast de historische binnenstad kunnen 

ook andere knopen in de stad ontwikkeld worden tot aantrekkelijke 

verblijfsgebieden. Door hier juist in te zetten op andere onderschei-

dende kwaliteiten valt er ook echt wat te kiezen.

Deze ontwikkelen zien wij als kansen voor Woerden om door een an-

dere bril naar het Stationsgebied te kijken.

Trends en ontwikkelingen
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1. Introductie  

 

1.1. Waarom een visie op parkeren voor het Stationsgebied van Woerden?  

Woerden is in ontwikkeling en groeit. In het hart van Woerden, rondom het Stationsgebied, vinden tal 

van ontwikkelingen plaats die kansen bieden om in het Stationsgebied een nieuw stadsdeel te creëren 

met een prettige maat en schaal, goede voorzieningen en waar het prettig wonen is.  

Momenteel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van het 

Stationsgebied in Woerden. de verschillende ontwikkelingen in de omgeving van het station goed op 

elkaar te laten aansluiten, is de gemeente aan de slag met dit gebied. Dat biedt kansen om de 

stationsomgeving in Woerden te verbeteren voor de komende tientallen jaren en tegelijkertijd de 

ontwikkeling optimaal te laten aansluiten bij de bereikbaarheid en het in ontwikkeling zijnde 

parkeerbeleid van Woerden.  

Na het maken van een aantal globale basiskeuzes, wordt nu de volgende stap gezet: het opstellen van 

een stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied. Deze visie beschrijft hoe het Stationsgebied er 

concreet uit kan komen te zien. Waar komen groen, water, wegen, en fietspaden? Waar is plek voor 

woningbouw, winkels of andere voorzieningen? Hoe wordt voorzien in de bereikbaarheid van het 

gebied? Ook de vraag hoe en waar parkeren wordt voorzien in het gebied staat nog open. Met het 

opstellen van deze parkeervisie wordt hier een antwoord op gegeven, die meegenomen kan worden 

bij de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied van Woerden.  

1.2. Scope parkeervisie  

De scope van deze parkeervisie is het Stationsgebied van Woerden. Hierbij wordt wel de omgeving van 

het Stationsgebied betrokken: de bestaande stad aan de noord- en zuidzijde en de nieuwe 

ontwikkelingen oostelijk en westelijk van het Stationsgebied. Het Stationsgebied is weergegeven in 

onderstaande figuur. 
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1.3. Leeswijzer  

De opbouw van deze parkeervisie is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe parkeren bijdraagt 

aan het realiseren van de opgaven om de verdichtingsopgave in de Poort van Woerden te combineren 

met een aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar stationsgebied. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 

visiepunten geformuleerd voor het parkeren in het Stationsgebied. Daarna wordt in hoofdstuk 4 

concreet ingegaan hoe met het parkeren wordt omgegaan voor zowel nieuwe ontwikkelingen als 

transformaties binnen het Stationsgebied. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 vooruitgeblikt op hoe de 

visiepunten zich verhouden tot de fasering waarin het Stationsgebied zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen.   

2. Opgaven voor het Stationsgebied  

 

Het Stationsgebied moet een nieuw en bruisend stuk stad worden. In het Stationsgebied speelt een 

aantal belangrijke opgaven met als doel de toekomstbestendigheid van de spoorzone van Woerden te 

verbeteren. Deze opgaven zijn medebepalend voor de invulling van deze parkeervisie. Parkeren is 

namelijk geen doel op zich, maar ondersteunend aan het behalen van de ambities om een 

aantrekkelijke, bereikbare en leefbare stationsomgeving te creëren.  

2.1. De opgaven  

Het Stationsgebied kent vier belangrijke opgaven die leidend zijn voor de oplossing van de 

parkeeropgave in het gebied:  

 

· De logistieke knoop ontrafelen  

Het ontrafelen van de verkeersknoop bij het station is essentieel voor een succesvolle 

ontwikkeling van het stationsgebied. Dat betekent zoeken naar een nieuwe balans tussen 

verschillende modaliteiten met minder ruimte voor de auto en meer voor de fiets en 

voetganger.  

 

· Verbinden 

Het Stationsgebied moet de verbindende factor vormen tussen verschillende delen van de 

stad. Oude en nieuwe delen van de stad worden via het Stationsgebied met elkaar verbonden. 

De verbinding tussen verschillende stadsdelen, de bereikbaarheid van de binnenstad en het 

station zelf zijn cruciaal om de groei van Woerden mogelijk te maken.  

 

· Uitnodigende entree maken 

In de toekomst moet het Stationsgebied letterlijk de poort naar de rest van Woerden vormen. 

Een aantrekkelijke entree met veel ruimte voor groen en een goede mix aan voorzieningen 

draagt bij aan een aantrekkelijk verblijfsgebied.  

 

· Woerdense maat en schaal behouden  

Woerden groeit en ontwikkelt zich. Een gedeelte van de groei kan binnen de Poort van 

Woerden worden opgevangen. Dat kan alleen met aandacht voor de Woerdense maat en 

schaal. De ontwikkeling moet passen bij de sfeer, karakter en identiteit van Woerden.  
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2.2. Wat betekent dit voor parkeren?  

Om een leefbaar, bereikbaar en gastvrij Stationsgebied te creëren zijn keuzes nodig. Alle opgaven 

leggen – in meer of mindere mate - een claim op het gebruik van (de openbare) ruimte. Elke vierkante 

meter kan maar één keer worden gebruikt en bestemd. Dan gaat het erom een goed evenwicht te 

vinden tussen verschillende functies, belangen en wensen. Eén van die functies is parkeren.  

 

Het parkeren van auto’s en autoverkeer neemt veel van de schaarse ruimte in beslag en dat heeft 

invloed op de leefbaarheid van de stationsomgeving. Er blijft namelijk minder ruimte over voor het 

bouwen van woningen, groen, spelen of verblijven. Het ruimtebeslag van geparkeerde auto’s zorgt 

voor een enorm spanningsveld in de opgaven waar het Stationsgebied voor staat. De ambities omtrent 

de verdichtingsopgave zijn alleen verenigbaar met een leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk 

Stationsgebied als het gemiddelde autobezit van toekomstige bewoners en gebruikers afneemt. Dat 

betekent groeien in het aantal inwoners, maar niet in gelijke mate in het aantal (geparkeerde) auto's. 

 

Sturen op parkeren is sturen op de verdeling van de beschikbare ruimte in het Stationsgebied. Het 

uitgangspunt bij het opstellen van deze parkeervisie is dat het parkeren bijdraagt aan de gestelde 

opgaven door de ruimte voor geparkeerde auto’s zo efficiënt mogelijk te gebruiken om een 

aantrekkelijk Stationsgebied te creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en treinreizigers.   

3. De visie op parkeren in het Stationsgebied  

Het parkeren in het Stationsgebied draagt bij aan het behalen van de opgaven voor het ontrafelen van 

de logistieke knoop, het verbinden van verschillende stadsdelen, het creëren van een uitnodigende 

entree en het verdichten met oog de voor de Woerdense maat en schaal. De hierna genoemde 

visiepunten zijn richtinggevend en vormen het kader voor de keuzes die gemaakt gaan worden om ‘de 

juiste parkeerder op de juiste plek’ in het Stationsgebied te faciliteren. De visie op parkeren in het 

Stationsgebied is volgt: 

 

Nr. Visiepunt  

1. Gebiedsgericht oplossen van parkeren waar het kan  

2. Autonome parkeeroplossing voor Noordelijk en Zuidelijk kwadrant  

3. Verbinden van parkeeropgaven  

4. Parkeren als onderdeel van mobiliteitsoplossing 

5. Grip op parkeren in de openbare ruimte  

6. Rekening houden met onzekerheid | plan B 

7. Flexibele vormgeving van parkeervoorzieningen  

 

Hierna wordt elk visiepunt nader uitgewerkt. 

Visiepunt 1) Gebiedsgericht oplossen van parkeren waar het kan 

Met de vele ontwikkelingen in het Stationsgebied wordt meer gebouwd op minder oppervlak en neemt 

dus de schaarste aan ruimte toe. Traditionele oplossingen met veel parkeren op straat zijn dan geen 

optie meer. Zeker nu veel openbare ruimte nodig is om het Stationsgebied een leefbaar een 

aantrekkelijk verblijfsgebied te laten zijn. Het aloude uitgangspunt dat elke ontwikkeling de volledige 

parkeerbehoefte op eigen terrein moet oplossen is niet langer houdbaar. Niet alleen omdat het 

onbetaalbaar wordt, maar ook omdat een sterke versnippering van de parkeeropgave de 
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bereikbaarheid aantast. Het Stationsgebied moet bij een dergelijke benadering tot in de haarvaten 

bereikbaar zijn voor auto’s met alle gevolgen van dien.  

 

Bij de invulling van het parkeervraagstuk wordt daarom gezocht naar gebiedsgerichte 

parkeeroplossingen binnen acceptabele loopafstanden. Parkeren wordt (minimaal voor bezoekers en 

waar mogelijk ook voor vaste gebruikers) opgelost op een aantal centrale locaties aan de randen van 

het stationsgebied. Dit heeft een aantal voordelen ten opzichte van het oplossen van de volledige 

parkeeropgave van elke individuele ontwikkeling op eigen terrein:  

· Het parkeren wordt opgelost in goed vindbare parkeervoorzieningen. Hiermee wordt 

versnippering van het parkeeraanbod en bijbehorende extra verkeersbewegingen voorkomen. 

· Bij een collectieve parkeervoorziening is maximaal dubbelgebruik te realiseren, waardoor 

parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Op gebiedsniveau kunnen daarmee 

minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd waardoor meer ruimte overblijft voor andere 

functies.  

· Het leidt tot een betere bezetting van parkeervoorzieningen en daarmee tot een betere 

exploitatie.  

· Het verlaagt de drempel voor het realiseren van nieuwe ontwikkelingen die de (volledige) 

parkeerbehoefte niet op eigen terrein kunnen opvangen.  

Visiepunt 2) Autonome parkeeroplossing voor Noord- en Zuidelijk kwadrant  

De verdichting van Woerden is alleen mogelijk als de auto minder dominant is. Het is de ambitie op 

termijn de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe 

stedelijke structuur en hoogwaardige openbare ruimte. In de toekomst blijft het Stationsgebied vanuit 

alle windrichtingen bereikbaar, maar doorkruist geen autoverkeer het gebied meer. Dat betekent voor 

parkeren dat er een volwaardige parkeeroplossing moet zijn ten noorden én zuiden van het station. 

Zowel om te voorzien in de parkeerbehoefte van de nieuwe ontwikkelingen, als in voldoende capaciteit 

voor de P&R voorzieningen.  

 

Bij de invulling van het parkeren ten zuiden van het station is het uitgangspunt dat 

parkeervoorzieningen gespreid over het gebied worden gerealiseerd, rekening houdend met 

acceptabele loopafstanden voor de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen. Hierbij dient ook 

met aandacht gekeken te worden naar de mogelijkheden van een gebiedsgerichte voorziening die zich 

meer aan de westzijde van het stationsgebied bevinden.  

Visiepunt 3) Verbinden van parkeeropgaven  

Het Stationsgebied moet (letterlijk) de verbindende factor vormen tussen verschillende delen van de 

stad. Gezien de ligging van het Stationsgebied in het hart van Woerden liggen er ook kansen om 

verschillende parkeeropgaven aan elkaar te verbinden.   

 

Een voorbeeld daarvan is de parkeeropgave in de binnenstad van Woerden. De komende jaren neemt 

de druk op de ruimte naar verwachting toe als gevolg van de verdichtingsopgave. Daarnaast is de 

ambitie om de binnenstad een steeds meer autoluw karakter te geven. Het aantal parkeerplaatsen in 

de binnenstad moet daarmee in het uiterste geval gelijk blijven aan wat het nu is. Wel is een 

wisselwerking nodig tussen het op termijn verwijderen van parkeerplaatsen op straat en het benutten 

van bestaande parkeercapaciteit op parkeerterreinen en parkeergarages in en rondom de binnenstad. 

Wanneer de parkeercapaciteit op de bestaande parkeergarages en -terreinen onvoldoende dreigt te 

worden, moet gezocht worden naar mogelijkheden om parkeren op afstand (direct buiten de 
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binnenstad) te faciliteren. Alleen dan zijn de ambities voor verdichting en het autoluw(er) maken van 

de binnenstad met elkaar te verenigingen. 

 

Het Stationsgebied is één van de mogelijke locaties waar parkeren op afstand gefaciliteerd kan 

worden. En waar mogelijkheden liggen om – door dubbelgebruik van parkeerplaatsen in 

gebiedsgerichte parkeervoorzieningen – beschikbare (parkeer)ruimte optimaal te benutten. Waar 

mogelijk wordt gezocht naar verbindingen met andere parkeeropgaven, zoals die van de binnenstad, 

Nieuw-Middelland of Snellerpoort.  

Visiepunt 4) Parkeren als onderdeel van mobiliteitsoplossing 

Om het Stationsgebied ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden is het inzetten op een 

lager autobezit van (toekomstige) bewoners noodzakelijk. De uitdaging is het opvangen van de 

mobiliteitsgroei, zonder dat dit ten koste gaat van de fysieke ruimte in het Stationsgebied. Dat vraagt 

nu om keuzes in hoeveel ruimte de auto krijgt in het gebied. We streven naar de ideale 

omstandigheden waardoor de noodzaak tot het bezit van een eigen auto van (toekomstige) bewoners 

minder wordt en de parkeervraag (in de openbare ruimte) uiteindelijk zo klein mogelijk is. Dat vraagt 

om een ruimtelijke inrichting waarmee toekomstige inwoners voor het voor het maken van hun 

dagelijkse verplaatsingen (woon-werkverkeer, sporten, boodschappen etc.) zo min mogelijk 

afhankelijk zijn van de (eigen) auto.  Dit in combinatie met een mobiliteitssysteem waarin OV, auto, 

fiets en lopen elkaar naadloos aanvullen. Inwoners worden optimaal in staat gesteld te reizen, maar 

zijn daarbij zo min mogelijk afhankelijk van het bezit van de eigen auto. Het gunstige 

bereikbaarheidsprofiel van het stationsgebied biedt daar ook kansen voor.  Het parkeren wordt op 

deze manier onderdeel van een breder concept om de bereikbaarheid van de toekomstige bewoners 

van het Stationsgebied vorm te geven.  

Visiepunt 5) Grip op parkeren in de openbare ruimte | parkeerregulering 

De beschikbare (openbare) ruimte in het Stationsgebied van Woerden is schaars en er moet veel in 

gebeuren. Dat vraagt om keuzes in hoe de openbare ruimte te gebruiken. Kiezen kan alleen als het 

parkeren in de Poort van Woerden (op termijn) gereguleerd is. Sturend parkeerbeleid is gericht op het 

optimaal verdelen van de schaarse ruimte, een geringere groei in autobezit en het bevorderen van 

selectief autogebruik. Gezien de verdichting is er steeds meer noodzaak op sturen wie waar parkeert.  

 

Bij een sturend parkeerbeleid in en rondom het Stationsgebied moet ook nagedacht worden over 

regulering in de directe omgeving. Want zonder parkeerregulering in de omgeving leidt zo’n duurzame 

insteek in het Stationsgebied tot grootschalig uitwijkgedrag van automobilisten naar de directe 

omgeving. Het is onwenselijk als er in het stationsgebied relatief weinig geparkeerde auto’s staan, 

maar in de directe omgeving des te meer. We zetten in de toekomst daarom – waar nodig – in op 

parkeerregulering rondom het Stationsgebied en denken na hoe de directe omgeving in de toekomst 

tegen overlast beschermd kan worden. Dit vormt een randvoorwaarde voor een succesvolle 

parkeeroplossing in het Stationsgebied. 

Visiepunt 6) Rekening houden met onzekerheid | plan B  

Er bestaan veel onzekerheden over hoe de parkeervraag rondom het Stationsgebied zich op de lange 

termijn gaat ontwikkelen. Ambitieus inzetten op beperking van het autobezit en -gebruik kan ertoe 

leiden dat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het inzetten op aanvullende 

maatregelen vormen geen garantie dat er in de toekomst niet alsnog een parkeertekort ontstaat. Dat 

vraagt om een alternatief (plan B) voor het geval dat de vraag naar parkeren in de toekomst hoger 

wordt dan verwacht. Daarom zoeken we op voorhand naar een locatie in het Stationsgebied waar 
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eventueel extra parkeercapaciteit gerealiseerd kan worden, mocht dat nodig blijken te zijn. Zo niet, 

dan kan alsnog een andere ruimtelijke invulling worden gegeven aan de aangewezen locatie(s) voor 

het realiseren van extra parkeercapaciteit.  

 

De doorlooptijd van de ontwikkeling van het Stationsgebied zal vele jaren zijn en deze doorlooptijd 

kan in dit geval als voordeel worden gebruikt. We kiezen voor een locatie die zo laat mogelijk in het 

ontwikkeltraject van het Stationsgebied gerealiseerd kan worden, zodat maximaal helder is wat de 

daadwerkelijke parkeerbehoefte is.  

Visiepunt 7) Flexibele vormgeving parkeervoorzieningen 

Bij het realiseren van parkeercapaciteit wordt gezocht – waar mogelijk – naar maximale flexibiliteit. 

Op die manier kan de vraag naar parkeerplaatsen mee-ademen met de ontwikkeling van het 

Stationsgebied. De parkeervoorzieningen in het gebied moeten mogelijkheden bieden om flexibel te 

reageren op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wensen. Niet alles moet – letterlijk en figuurlijk – in 

beton gegoten zijn.  

 

Om dat te doen wordt zo lang mogelijk gebruik gemaakt van parkeerterreinen op maaiveld, al is het 

maar voor de tijdelijke situatie. Het realiseren van (ondergrondse) gebouwde parkeervoorzieningen is 

op termijn echter onvermijdbaar om de ambities voor het Stationsgebied waar te kunnen maken. 

Bovengrondse parkeervoorzieningen gaan immers ten koste van ontwikkellocaties en de hoeveelheid 

openbare ruimte. Om maximale flexibiliteit te houden worden parkeervoorzieningen bij voorkeur zo 

ontworpen dat ze ook bij veranderende wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers aanpasbaar 

zijn. Dat betekent in ieder geval dat: 

· Voldaan wordt aan de eisen voor openbaar gebruik, zodat een wijziging van doelgroepen ook 

later nog mogelijk is.  

· Aanpassing aan nieuwe brandstoffen en elektrische laadpunten aanwezig of voorbereid is.  

· Waar mogelijk het aantal parkeerplaatsen aanpasbaar is aan de werkelijke behoefte en een 

alternatieve invulling mogelijk is bij een afname van de vraag naar parkeerplaatsen.  

· Relatief eenvoudig (deels) getransformeerd kan worden naar een volwaardige mobiliteit hub. 

4. Parkeren bij nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied  

In deze parkeervisie is een aantal belangrijke keuzes gemaakt voor de wijze waarop het parkeren in 

het Stationsgebied plaatsvindt en gefaciliteerd wordt. Keuzes die bepalend zijn op hoe met parkeren 

wordt omgegaan bij nieuwe ontwikkelingen en transformaties. Dit hoofdstuk beschrijft het kader voor 

het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij nieuwbouw of transformaties in het Stationsgebied.  

 

4.1. Kijk op parkeernormen  

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft wat de parkeerbehoefte is voor een bepaalde functie per 

eenheid of oppervlakte bij nieuwbouw- en transformatieontwikkelingen. Aan de hand van 

parkeernormen wordt een zo goed mogelijke inschatting gegeven van de te verwachte 

parkeerbehoefte van een bouwontwikkeling. Op basis daarvan wordt een parkeereis bepaald: het 

aantal te realiseren parkeerplaatsen. 

 

Een goede en zinvolle parkeernorm vraagt om een goede afweging tussen verschillende 

beleidsambities en opgaven. Het voorkomen van parkeeroverlast – door het vraagvolgend faciliteren 
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van de autonome parkeervraag – is zeker niet de enige overweging bij het vaststellen van 

parkeernormen. De doelstellingen voor het stationsgebied op het gebied van leefbaarheid, 

duurzaamheid en de verdichtingsopgave maken het bijvoorbeeld noodzakelijk om actief te sturen op 

het autobezit van toekomstige bewoners en werknemers. Veel gemeenten dwingen dit lagere 

autobezit af door een (nog) lagere parkeernorm te hanteren.  Er worden dan minder parkeerplaatsen 

gerealiseerd en dus kunnen er ook minder auto’s bij komen – zo is de gedachte.  

 

Op het moment dat de parkeernorm wordt verlaagd heeft een gemeente echter geen instrument meer 

in handen om met een ontwikkelaar in gesprek te gaan over de aanvullende maatregelen die nodig 

zijn om toch te kunnen voorzien in de plaatsingsbehoefte van de nieuwe bewoners en gebruikers – 

zonder het bezit van de eigen auto volledig te faciliteren. Voor het Stationsgebied van Woerden wordt 

daarom een reductie op de parkeernorm gehanteerd, omdat aan het toepassen van zo’n reductie 

voorwaarden kunnen worden verbonden, zoals het opstellen van een mobiliteitsplan. Als basis voor 

het vaststellen van de parkeereis wordt aangesloten bij de parkeernormen uit de meest recente versie 

van de Nota Parkeernormen Woerden. Dit uitgangspunt (niet het verlagen van de parkeernormen, 

maar meer flexibiliteit geven om te reduceren) wordt in dit hoofdstuk vertaald naar de parkeereisen 

die aan nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied worden gesteld.   

 

4.2. Reductie van parkeereis bij het Stationsgebied van Woerden 

De parkeernormen uit de Nota Parkeernormen Woerden (2021) geven een beeld van de autonome 

vraag naar parkeerplaatsen in het Stationsgebied. Deze parkeernormen vormen de basis voor het 

vaststellen van de parkeereis voor ontwikkelingen in het stationsgebied. Het positieve effect op de 

parkeervraag door het aanbod en kwaliteit van andere vervoerswijzen (met name openbaar vervoer) 

bij het station van Woerden zit hierin verdisconteerd. De aanwezigheid van het station is op zichzelf 

onvoldoende om de parkeereis te verlagen. Dat neemt niet weg dat het gunstige 

bereikbaarheidsprofiel van het Stationsgebied kansen biedt om toe te kunnen met minder 

parkeerplaatsen. Dat sluit ook aan bij de opgave om de verdichtingsopgave te verenigen met een 

leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk stationsgebied.  

 

Met de juiste randvoorwaarden (zie paragraaf 4.3 voor een nadere beschrijving) zijn de 

omstandigheden in het Stationsgebied Woerden optimaal voor een reductie van de parkeereis. Er zijn 

dan voldoende alternatieven voor het maken van verplaatsingen met de auto. Incidenteel autogebruik 

wordt mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld het aanbieden van deelauto’s. Bovendien is er – door het 

reguleren van de directe omgeving – geen (gratis) mogelijkheid om de auto te parkeren in de openbare 

ruimte.  

 

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel auto’s in het Stationsgebied kunnen parkeren, waardoor (in 

combinatie met parkeerregulering) het gebruik van alternatieve vervoerwijzen wordt gestimuleerd en 

er minder groei van autogebruik en -bezit optreedt, passen we in het Stationsgebied van Woerden een 

maximumnorm toe. Deze maximumnorm heeft betrekking op het aantal parkeerplaatsen dat nodig is 

om vaste gebruikers (bewoners, werknemers etc.) te faciliteren en is niet van toepassing op het 

bezoekersgedeelte van de parkeernorm. Het aantal parkeerplaatsen dat gebouwd mag worden voor 

vaste gebruikers is beperkt tot maximaal 70% van de norm (minimaal 30% reductie). Om af te dwingen 

dat er toch een minimum aanbod van parkeerplaatsen wordt gerealiseerd, moet minimaal 50% van de 

norm worden gemaakt (maximaal 50% reductie) op eigen terrein van individuele ontwikkelingen. Deze 

reductie wordt uitsluitend toegepast op de functie wonen. Voor overige functies (kantoren, 
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detailhandel, voorzieningen, etc.) gelden de normen zoals vastgesteld in de Nota Parkeernormen 

Woerden als basis voor het bepalen van de parkeereis.  

4.3. Randvoorwaarden voor reductie parkeereis 

Zonder de juiste randvoorwaarden, is de kans op overlast door parkeerders groot als gevolg van de 

voorgestelde verlaging van het parkeeraanbod in het Stationsgebied. De potentie voor het reduceren 

van de parkeereis en de kans dat parkeeroverlast ontstaat in de omliggende buurt is afhankelijk van 

(de combinatie van) de instrumenten die worden ingezet om te sturen op de parkeervraag. De 

aanwezigheid van voldoende alternatieven voor het maken van dagelijkse verplaatsingen – als 

aanvulling op de al aanwezige OV en fiets infrastructuur - en de aanwezigheid van parkeerregulering 

binnen acceptabele loopafstand vormen de belangrijkste sturingsinstrumenten. De combinatie vormt 

een harde randvoorwaarde voor de toegepaste reductie (van minimaal 30% en maximaal 50%) van de 

parkeereis in het Stationsgebied van Woerden.  

 

Hierna volgt een korte toelichting op de toegepaste randvoorwaarden:  

 

· Randvoorwaarde 1: Parkeerregulering  

Als het parkeren in de openbare ruimte onbeperkt en gratis is, dan is er altijd een alternatief 

beschikbaar voor het parkeren van de auto op relatief korte afstand. Ook bij een beperkt 

aanbod aan parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij de beschikbaarheid van (gratis) 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte, is de drempel voor autobezit laag. 

Voorkomen moet worden dat toekomstige bewoners van het Stationsgebied uitwijken naar 

beschikbare parkeerplaatsen in de omliggende wijken. De aanwezigheid van parkeerregulering 

biedt daarbij zekerheid. Om het parkeeraanbod op straat daadwerkelijk te beperken is het van 

Wat betekent dit voor de parkeereis in het Stationsgebied?  

Door niet de parkeernorm te verlagen, maar bereid te zijn tot een reductie op de parkeereis houdt 

de gemeente Woerden de regie over de wijze waarop de ontwikkelaar bijdraagt aan het 

organiseren van parkeren en het bieden van alternatieven voor de (eigen) auto in het 

Stationsgebied. Ter indicatie is hierna aangeven wat de voorgestelde reductie betekent voor de 

parkeernormen voor woningen in het Stationsgebied:  

 

 
 

* Totaal is inclusief bezoekersnorm van 0,2 per woning (zie paragraaf 4.5).  
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belang dat toekomstige bewoners niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning om 

te parkeren op straat. Anders is er alsnog een aantrekkelijk alternatief voor het bezit van de 

eigen auto. Met de inzet van dit sturingsinstrument is de omgeving beschermd voor een 

toenemende parkeerdruk als gevolg van de toekomstige parkeervraag vanuit het 

Stationsgebied.   

Concreet betekent dit dat er parkeerregulering ingevoerd moet worden binnen het gebied dat 

is gelegen binnen een loopafstand van 500 meter van de ontwikkeling. Onder is een gebied 

met logische grenzen aangeduid waarbij het merendeel van de ontwikkeling binnen deze 

benoemde 500 meter valt. Verder worden toekomstige ontwikkelingen standaard uitgesloten 

van het recht op een parkeervergunning om te parkeren in de openbare ruimte.  

 
 

· Randvoorwaarde 2: Inzet van deelmobiliteit 

Er wordt veel verwacht van (elektrische) deelmobiliteit in verschillende vormen (auto’s, 

scooters, fietsen, stepjes, …). Het delen van auto’s is voor steeds meer mensen een reële optie. 

Gedeelde auto’s kunnen efficiënter worden ingezet, waardoor minder auto’s nodig zijn om in 

dezelfde mobiliteitsbehoefte te voorzien. Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot 

een lagere parkeerbehoefte en een significante ruimtebesparing. 

 

De mate van autogebondenheid is een belangrijke factor voor bewoners/gebruikers om de 

overstap naar deelmobiliteit te maken en de eigen auto weg te doen of er voorlopig nog niet 

een aan te schaffen. Als iemand voor zijn of haar dagelijkse verplaatsing afhankelijk is van de 

auto, dan is de kans klein dat deze persoon ervoor kiest om geen eigen auto te bezitten. In het 

Stationsgebied van Woerden is de (OV-)bereikbaarheid optimaal waardoor (een deel van) de 

bewoners een reëel alternatief heeft voor het reizen naar dagelijkse bestemmingen, 

bijvoorbeeld voor woon-werkverplaatsingen. Voor incidentele autoverplaatsingen, die niet of 
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zeer moeilijk met een alternatief vervoersmiddel plaats kunnen vinden, is het gebruik van de 

auto noodzakelijk. Het bezit van een eigen auto is echter geen voorwaarde voor het maken 

van deze verplaatsingen. Het autobezit kan – met de inzet van een kwalitatief aanbod van 

deelmobiliteit – verder gereduceerd worden. Het aanbod van deelmobiliteit is een belangrijk 

sturingsinstrument in aanvulling op het gunstige bereikbaarheidsprofiel van de Poort van 

Woerden. Het creëert de ideale omstandigheden waarin het autobezit lager is.   

 

Concreet betekent dit dat een aanbod van deelauto’s moet worden aangeboden op eigen 

terrein van de individuele ontwikkelingen. Een parkeerplaats voor een deelauto (inclusief het 

aanbieden van de deelauto) vervangt vijf reguliere autoparkeerplaatsen; per saldo zijn per 

deelauto dus vier parkeerplaatsen minder nodig.  

 

Ten tijde van het schrijven van deze parkeervisie voor het Stationsgebied is (net) een nieuw 

parkeerbeleid aangenomen. De bijbehorende nieuwe nota parknormen bevindt zich op 

ditzelfde moment nog in productiefase, verwacht wordt dat deze later (binnen twee/drie 

maanden) wordt aangenomen. Bij aanname van de nieuwe nota door de gemeenteraad van 

Woerden wordt deze van kracht, ook voor deze parkeervisie en haar paragraaf over 

deelmobiliteit. De kwaliteitseisen voor het aanbod en de ontsluiting van deelmobiliteit die 

hierin worden vastgesteld vervangen daarbij op dat moment bovenstaand uitgangspunt. 

Parralel heeft de gemeente Woerden de ambitie om deelmobiliteit aan te bieden in collectieve 

voorzieningen als aanvulling op het aanbod van deelmobiliteit dat ontwikkelaars op eigen 

terrein realiseren.  

4.4. Reductie bezoekers (wonen) 

De landelijke kencijfers schrijven voor bezoekers een norm van 0,3 parkeerplaats per woning voor. 

Waar voor de parkeernormen van bewoners een onderscheid gemaakt wordt in de prijsklasse van de 

woningen (goedkoop, midden, duur), de eigendomspositie {huur, koop) en de verschijningsvorm 

(tussenwoningen, vrijstaand etc.), geldt dezelfde bezoekersnorm voor alle type woningen. Steeds 

vaker is de constatering dat deze bezoekersnorm wel erg hoog is, zeker bij gereguleerd parkeren en 

op locaties die goed zijn ontsloten via het OV.  

Uit gegevens van het CBS (2017) blijkt dat per persoon in Nederland gemiddeld 0,11 ritten per dag met 

de auto worden afgelegd met als doel op visite gaan, dan wel te gaan logeren. Een norm van 1 

parkeerplaatsen per 10 woningen zou daarmee in theorie volstaan om bezoekers te faciliteren. Gezien 

de schaalomvang en het gunstige bereikbaarheidsprofiel van de ontwikkeling van het Stationsgebied 

wordt een bezoekersnorm van 0,2 parkeerplaatsen per woning reëel geacht. Deze bezoekersnorm is 

een veilige aanname. Niet alle bezoekers zullen namelijk gelijktijdig aanwezig zijn. Het kan echter 

voorkomen dat er een piek is in het aantal bezoekers in de Poort van Woerden. Daarom is het wenselijk 

een iets ruimere bezoekersnorm te hanteren dan strikt noodzakelijk.  

4.5. Voldoen aan de parkeereis  

De ambitie is om het parkeren in het Stationsgebied van Woerden waar mogelijk gebiedsgericht op te 

lossen in een aantal centraal gelegen parkeervoorzieningen. Tegelijkertijd is het – gezien de omvang 

van de gebiedsontwikkeling – niet reëel om het gehele parkeervraagstuk op een beperkt aantal 

locaties op te lossen. Het uitgangspunt blijft dat parkeren in de basis plaatsvindt op eigen terrein van 

de individuele ontwikkelplots. Op een aantal punten bieden wij echter mogelijkheden om parkeren 

gebiedsgericht op te lossen in collectieve parkeervoorzieningen. Hierbij geldt:  
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· Geen parkeren in de openbare ruimte  

Het wordt ontwikkelingen niet mogelijk gemaakt om eventuele restcapaciteit van openbare 

parkeerplaatsen op straat te benutten. Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein of in 

gebiedsgerichte parkeervoorzieningen.  

· Vrijstellen bezoekersparkeren op eigen terrein 

Er liggen kansen om het bezoekersparkeren gebiedsgericht op te lossen. De 

parkeervoorzieningen in het gebied bieden – met name omdat er primair woningen worden 

gerealiseerd in het gebied – restcapaciteit die kan worden ingezet om bezoekers van nieuwe 

ontwikkelingen te laten parkeren. Bovendien zorgt bezoek voor relatief veel 

verkeersbewegingen en moeten parkeervoorzieningen anders worden ingericht om bezoek te 

faciliteren. Ontwikkelingen in het Stationsgebied worden daarom standaard vrij gesteld van 

de eis om het bezoekersparkeren op eigen terrein op te lossen. Hiervoor dient dan wel een 

bijdrage te worden gedaan in het in te stellen mobiliteitsfonds1 zodat deze parkeerplaatsen in 

een collectieve parkeervoorziening kunnen worden opgevangen. Wanneer een ontwikkelaar 

toch parkeren voor bezoekers wil realiseren op eigen terrein, dan mag dat.  

 

· Vrijstellen parkeren op eigen terrein 

Het basisprincipe blijft dat een ontwikkeling voorziet in voldoende parkeerplaatsen op eigen 

terrein voor vaste gebruikers (bewoners, ondernemers, werknemers etc.). Wanneer niet 

(volledig) aan dit basisprincipe kan worden voldaan, moet de initiatiefnemer aantonen 

waarom realisatie van de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein niet mogelijk of 

onwenselijk is. In dat geval is het mogelijk om de parkeeropgave voor het eigen gebruik (deels) 

op te lossen door gebruik te maken van parkeercapaciteit in gebiedsgerichte 

parkeervoorzieningen. Deze parkeervoorzieningen dienen dan wel binnen acceptabele 

loopafstand te liggen. Daarbij moet de ontwikkelaar (in bepaalde delen) van het 

Stationsgebied altijd een minimum aantal parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein. Het is 

niet wenselijk de parkeervraag van alle individuele ontwikkelingen ‘af te kopen’ en dit op te 

vangen in (een aantal) gebiedsgerichte parkeervoorzieningen. Het oplossen van het 

parkeervraagstuk in het Stationsgebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

ontwikkelaars en de gemeente.  

  

 
1 In het kader van de Nota Parkeernormen Woerden wordt uitgewerkt hoe ontwikkelaars financieel kunnen 

bijdragen aan het realiseren van collectieve parkeervoorzieningen door het storten van een bedrag in een 

mobiliteitsfonds. Dit principe wordt dan ook toegepast op het Stationsgebied.  
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5. Roadmap parkeren Stationsgebied Woerden  

 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de opgaven voor het Stationsgebied vertaald naar een visie op 

parkeren bij de verdere ontwikkeling.  De volgende stap is het opzetten van een ‘roadmap’ waarin 

concrete parkeerconcepten voor de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied worden uitgewerkt.  

 

5.1. Fasering Stationsgebied  

Het Stationsgebied van Woerden wordt gefaseerd ontwikkeld gedurende een periode van 15 a 20 jaar. 

Het tempo van verschillende ontwikkelingen varieert. Elk gebied heeft zijn eigen dynamiek en 

planning. Een aantal gebieden kan snel ontwikkeld worden omdat er sprake is van braakliggend 

terrein. Andere gebieden vragen om een langere termijnplanning. In de stedenbouwkundige visie zijn 

grofweg 4 fasen gedefinieerd voor de ontwikkeling van het Stationsgebied – waarvan de vastgoed- en 

gebiedsontwikkeling plaats vindt in de eerste drie fasen. In de vierde fase wordt de ontwikkeling van 

het station zelf voorzien. Deze laatste fase heeft minimale consequenties voor parkeren. De eerste 

drie fasen vormen daarom de leidraad bij de vormgeving van de ‘roadmap’ parkeren bij het 

Stationsgebied. Hierna wordt voor elke fase uitgewerkt hoe het parkeren wordt ingevuld. 

 

· Fase 1: (0-5 jaar): zuidoostelijk kwadrant  

Het gebied aan de zuidzijde van het spoor ten oosten van de Wetering is het deel van het 

Stationsgebied dat als eerste ontwikkeld wordt. De verschillende plots kunnen onafhankelijk 

van elkaar worden ontwikkeld, waarbij het wenselijk is om de plots tegen het spoor aan in 

samenhang te ontwikkelen.  

 

In deze eerste fase wordt het parkeervraagstuk als volgt ingevuld:  

- Er worden in het zuidoostelijk kwadrant 1 á 2 locaties aangewezen voor het realiseren van 

een gebiedsgerichte parkeervoorziening(en). Een kansrijke locatie is de zone tegen het 

spoor aan, waar een integrale parkeeroplossing voor drie ontwikkelplots gerealiseerd kan 

worden. Gezien de omvang en van deze ontwikkeling liggen er mogelijkheden om 

restcapaciteit te benutten voor het parkeren van bezoekers van de nieuwe bewoners en 

bedrijven van het Stationsgebied. Waar mogelijk wordt op een van de andere 

ontwikkelplots ook een gebiedsgerichte parkeervoorziening gerealiseerd. Hierdoor is het 

niet nodig dat elke individuele ontwikkeling het bezoekersparkeren op eigen terrein 

faciliteert.  

- Elke ontwikkelplot moet een minimum aantal parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren 

voor vaste gebruikers (bewoners). Het resterende deel van de parkeereis, mag op eigen 

terrein worden gemaakt maar dat is geen verplichting. Een gedeelte van de parkeereis mag 

worden opgelost in een van de collectieve parkeervoorzieningen. Voor elke niet 

gerealiseerde parkeerplaats vindt dan wel een storting plaats in een mobiliteitsfonds.  

- De bezetting van parkeerplaatsen in de parkeergarages van individuele ontwikkelingen zal 

fluctueren, waarbij de capaciteit op piekmomenten volledig wordt benut maar er op 

dalmomenten mogelijk sprake is van een overschot aan parkeerplaatsen. Op momenten 

dat er restcapaciteit is, wordt deze waar mogelijk benut door het uitgegeven van 

parkeerrechten c.q. abonnementen. In parkeervoorzieningen met bewoners als primaire 

gebruikersgroep, zijn er bijvoorbeeld kansen voor dubbelgebruik met werknemers. Op die 

manier hoeven er geen extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, maar kan de 

beschikbare parkeercapaciteit optimaal benut worden.  
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- Op het parkeerterrein Zuid (aan de zijde van Nieuw-Middelland) liggen kansen om de 

bestaande capaciteit uit te breiden – al is het maar voor de tijdelijke situatie. Als aanvulling 

op het aantal parkeerplaatsen dat nodig is om treinreizigers een plek te bieden. Dat kan 

bijvoorbeeld door een extra dek te realiseren. Deze extra capaciteit kan worden ingezet 

om bezoekers van de binnenstad van Woerden te laten parkeren. Voorwaarde is dan dat 

er een (loop)brug wordt gerealiseerd zodat bezoekers een aantrekkelijke en acceptabele 

looproute hebben richting de binnenstad. Ook kan extra capaciteit worden ingezet voor 

overloop uit het noordoostelijk deel van Nieuw-Middelland en als parkeeralternatief voor 

bewoners gedurende de ontwikkeling van het Zuidoostelijke kwadrant. Doordat deze 

parkeervoorziening door een groot aantal verschillende doelgroepen gebruikt kan worden 

(bewoners, bezoekers, werknemers en treinreizigers) zijn er voldoende mogelijkheden 

voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Niet alle doelgroepen hebben namelijk op 

hetzelfde moment een parkeervraag.  

 

· Fase 2: (5-10 jaar): noordoostelijke kwadrant  

In de tweede fase vindt ontwikkeling plaats van het gebied aan de Noordzijde van het spoor 

op het huidige stationsplein en het P&R terrein. De plot valt uiteen in twee delen, die los van 

elkaar ontwikkeld kunnen worden.  

 

In deze tweede fase wordt het parkeervraagstuk als volgt ingevuld:  

- Een nieuwe gebouwde P+R voorziening is een belangrijke voorwaarde om het 

noordoostelijke kwadrant te ontwikkelen. Gezien de nabijheid van de ontwikkelplots 

wordt het parkeren waar mogelijk opgelost in één (ondergrondse) parkeervoorziening. Het 

is in ieder geval wenselijk om het bezoekersparkeren van de functies in dit kwadrant te 

combineren met de P+R functie van het parkeerterrein. Voor elke niet gerealiseerde 

bezoekersparkeerplaats op eigen terrein wordt een bedrag gestort in een mobiliteitsfonds.  

- De parkeerbehoefte voor het eigen gebruik kan eventueel op de individuele 

ontwikkelplots worden opgelost. De keuze zal onder andere afhankelijk zijn van de 

planning en fasering van de individuele ontwikkelingen. De ontwikkelaar krijgt hier een 

keuze: op eigen terrein oplossen of een bedrag per niet gerealiseerde parkeerplaats op 

eigen terrein storten in een mobiliteitsfonds zodat de parkeervraag opgelost kan worden 

in een gebiedsgerichte parkeervoorziening.  

- Gedurende de ontwikkeling van het noordoostelijke kwadrant is het P&R terrein tijdelijk 

niet beschikbaar. In deze tijdelijke situatie kan het parkeerterrein Zuid worden benut om 

als alternatief te dienen voor treinreizigers. Mogelijk (als blijkt dat er te beperkte 

restcapaciteit is) is een uitbreiding van de (tijdelijke) parkeercapaciteit op dit terrein nodig 

om alle doelgroepen een plaats te kunnen bieden in het Stationsgebied.  

 

· Fase 3: (10-15 jaar): zuid westelijk en noord westelijk kwadrant  

De ontwikkeling in deze fase is afhankelijk van het wanneer alternatieve routes voor het 

autoverkeer gerealiseerd zijn zodat de Polanertunnel gesloten kan worden. Naast het 

afronden van de verkeerstructuur en de herinrichting van de openbare ruimte, worden de 

laatste plots ontwikkeld. 

 

In deze derde fase wordt het parkeervraagstuk als volgt ingevuld:  

- Een belangrijk uitgangspunt is dat in dit kwadrant een nieuwe gebouwde 

parkeervoorziening komt. De tijdelijke parkeeroplossing kan dan in een definitieve vorm 
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worden gegoten. Dit parkeerterrein fungeert dan meteen als het plan B voor de 

parkeeropgave van het Stationsgebied. Omdat dit gebied aan het einde van het traject 

wordt aangepakt, is het maximaal duidelijk hoe de parkeersituatie in het Stationsgebied 

zich ontwikkelt. Mocht blijken dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat, dan is er op 

deze locatie een mogelijkheid om extra parkeercapaciteit. Maar ook het omgekeerde is 

waar. Wanneer blijkt dat de capaciteit van de tijdelijke parkeeroplossing volstaat, dan is 

een uitbreiding van capaciteit niet aan de orde en kan zelfs worden afgeschaald indien 

mogelijk. Het parkeerterrein wordt het ventiel voor het gebied, zodat de parkeercapaciteit 

kan mee-ademen met de parkeervraag van de gebruikers van het Stationsgebied.  

- Ook in deze fase geldt het uitgangspunt dat bezoekersparkeren wordt opgelost in 

gebiedsgerichte parkeervoorzieningen. Een minimum aantal parkeerplaatsen wordt 

gefaciliteerd op eigen terrein. Het uitgangspunt is dat het resterende gedeelte kan worden 

afgekocht om ook die parkeerbehoefte collectief op te lossen.   

- Het zuidelijke parkeerterrein krijgt daarmee een belangrijke rol in de parkeeroplossing. 

Niet alleen voor het Stationsgebied zelf, maar ook voor de verbinding met parkeeropgaven 

uit de binnenstad en Nieuw-Middelland. Gedurende de ontwikkeling van deze locatie 

moet nagedacht worden over het bieden van een alternatief voor de tijdelijke situatie 

waarin het parkeerterrein (inclusief de capaciteit van het tijdelijke parkeerdek) niet 

beschikbaar is. Bijvoorbeeld door één van de ontwikkelplots in dit gebied zo lang mogelijk 

te benutten voor parkeren (op maaiveld) of door alternatieven op afstand te zoeken.  

 

5.2. Uitvoeringsprogramma 

Het opstellen van een parkeervisie voor de lange termijn is veel eenvoudiger dan het bepalen van een 

visie, beleid en de bijbehorende maatregelen voor de korte termijn. Deze parkeervisie draagt bij aan 

het realiseren van de opgaven voor het Stationsgebied op de lange termijn en biedt tegelijkertijd 

zoveel mogelijk handvatten voor het oplossen van concrete parkeervraagstukken op de korte termijn. 

Dat is best complex - elke ontwikkeling binnen het Stationsgebied heeft zijn eigen dynamiek en 

planning. Gedurende de ontwikkeling van het Stationsgebied kan steeds concreter invulling worden 

gegeven aan de parkeeropgave. Bijvoorbeeld wanneer het bouwprogramma specifieker wordt 

ingevuld en beter zicht is op de fasering van de individuele ontwikkelingen.  

 

 

De volgende aspecten (niet uitputtend) uit deze parkeervisie dienen in de toekomst verder te 

worden uitgewerkt: 

- Spelregels ontwikkelplots 

In de stedenbouwkundige visie is een raamwerk met eenvoudige spelregels per ontwikkelplot 

aangegeven. Deze parkeervisie dient – op hoofdlijnen – te worden vertaald naar spelregels op 

het niveau van de individuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: waar worden de collectieve 

parkeervoorzieningen gepland, welke doelgroepen kunnen waar parkeren en welke 

verschijningsvorm van de parkeervoorzieningen is gewenst. Uiteindelijk horen hier ook 

afspraken tussen de gemeente en ontwikkelaars/eigenaren bij over de financiering van de 

gebiedsgerichte parkeervoorzieningen in het gebied.  

- Dynamische parkeerbalans 

Wanneer de ruimtelijke invulling van de ontwikkelplots specifieker wordt gedurende het 

ontwikkeltraject van het Stationsgebied, kan de parkeerbehoefte van individuele 

ontwikkelingen steeds nauwkeuriger worden ingeschat. Dat geeft tevens meer inzicht in 

kansen voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Om grip te houden op het parkeren is het 
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belangrijk een parkeerbalans op gebiedsniveau op te stellen en deze gedurende de 

verschillende fasen te updaten – zoveel mogelijk op basis van monitoring van het 

daadwerkelijke gebruik van parkeerplaatsen.  

- Parkeerrechten verdelen  

De uitdaging is om samen met ontwikkelaars, eigenaren en/of beleggers de parkeerrechten 

van (structureel) vrije parkeerplaatsen in (bestaande) parkeervoorzieningen in het 

stationsgebied optimaal te benutten. Hierbij horen o.a. afspraken aan de voorkant over de 

monitoring van beschikbare restcapaciteit in parkeervoorzieningen. Hier is wederom sprake 

van een gedeeld belang om de restcapaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten. Het draagt ook 

positief bij aan de exploitatie van private parkeervoorzieningen.  

- Invoering parkeerregulering  

De introductie van parkeerregulering in en rondom het Stationsgebied is een belangrijke 

voorwaarde voor het realiseren van minder parkeerplaatsen in het gebied. De invulling van 

regulering (tijden en tarieven), het proces om te komen tot invoering van parkeerregulering 

en de timing wanneer parkeerregulering wordt ingevoerd zijn aspecten die nader moeten 

worden ingevuld.  

- Mobiliteitshubs  

Ook het bieden van alternatieven voor autobezit in het Stationsgebied is een belangrijk aspect 

in het vormgeven van een succesvolle parkeer- en mobiliteitsoplossing voor het gebied. Er 

dient o.a. nagedacht te worden over de locaties van ‘mobiliteitshubs’ in het gebied, de eisen 

aan het aanbod en de rol van de gemeente en ontwikkelaars daarin.  

 

Het westelijk deel van Snellerpoort grenst aan het Stationsgebied waar deze visie voor is geschreven. 

Het verdient dan ook de aanbeveling dat het te hanteren parkeerbeleid voor (het gedeelte tot aan 

het centrale park) Snellerpoort op deze visie aansluit. Daarbij is het te overwegen om (elementen 

van) deze parkeervisie ook te vertalen naar dit gebied. Op die manier ontstaat een meer consistent 

parkeerbeleid in Woerden dat uiteindelijk bijdraagt aan een bereikbare, leefbare en aantrekkelijke 

stad.  
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Bijlage I. Scenario’s reductie parkeeropgave  

 

In deze parkeervisie voor het Stationsgebied in Woerden zijn de randvoorwaarden geschetst om de 

parkeernorm te reduceren voor de te realiseren woningen in het stationsgebied. Een minimale 

reductie van 30% en een maximale reductie van 50% van de parkeernorm (voor het eigen/bewoners 

deel van de parkeernorm) wordt reëel geacht indien aan beide gestelde randvoorwaarden wordt 

voldaan. Dat wil zeggen dat (a) de directe omgeving van het stationsgebied gereguleerd moet zijn om 

te kunnen sturen op de juiste parkeerder op de juiste plaats en (b) er een kwalitatief aanbod van 

deelmobiliteit moet zijn. Onder die voorwaarden kunnen minder parkeerplaatsen gerealiseerd 

worden, waarbij de omgeving is beschermd tegen parkeeroverlast én (toekomstige) bewoners toch 

kunnen voorzien in hun mobiliteitsbehoefte.  

 

Het is de combinatie van de randvoorwaarden die maakt dat een dergelijke reductie haalbaar is. Op 

het moment dat aan géén / slechts één van deze randvoorwaarden wordt voldaan, is een lagere 

reductie van de parkeereis mogelijk. Zie hieronder in het schema. 

 

 
 

* De reductie heeft betrekking op de parkeernorm voor het eigen gebruik en dus niet op de 

parkeernorm voor bezoekersparkeren.  
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In aanvulling op het basis-scenario (met een minimale reductie van 30% en maximale reductie van 

50%) zijn de categorieën daarbij als volgt, met een gradatie in de hoeveelheid reductie van de 

parkeereis: 

 

· Categorie 1) Geen aanvullende alternatieven voor de auto en geen regulering 

Binnen deze categorie zijn geen instrumenten ingezet om te sturen op de parkeerbehoefte. 

De alternatieven voor het gebruik van de eigen auto zijn beperkt tot de bestaande OV en fiets 

faciliteiten. Er is bovendien geen parkeerregulering om te sturen op parkeren in de openbare 

ruimte. De parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen Woerden 

geven in dit geval een goede weerspiegeling van de parkeerbehoefte. Een reductie op de 

parkeereis is niet reëel.  

 

· Categorie 2) Voldoende aanvullende alternatieven voor de auto, maar geen regulering 

In deze categorie zijn er voldoende aanvullende alternatieven voor de auto voor toekomstige 

bewoners van het Stationsgebied om de dagelijkse verplaatsingen te maken. Dit 

gecombineerd met het goede bereikbaarheidsprofiel van het Stationsgebied, maakt dat er 

goede voorwaarden zijn om af te zien van het bezit van de eigen auto. De omgeving heeft 

echter geen regulering, waardoor het gebruik van alternatieven vervoersmiddelen niet kan 

worden afgedwongen. Er blijft een gratis alternatief om te parkeren op straat in de directe 

omgeving van het Stationsgebied. Daarmee lijkt een reductie van  de parkeereis met 20% het 

hoogst haalbare. 

 

· Categorie 3) Geen aanvullende alternatieven voor de auto, maar wel regulering 

Als er minder alternatieven voor de auto beschikbaar zijn (als aanvulling op het bestaande 

aanbod van OV en fiets), dan is de autogebondenheid relatief hoog. Meer mensen zijn in dat 

geval afhankelijk van de eigen auto om van A naar B te reizen. Het autobezit zal daarom in de 

regel hoger liggen dan in categorie 2. Omdat de omgeving dankzij de parkeerregulering 

beschermd is tegen parkeeroverlast is er meer vrijheid om de parkeereis te reduceren – zonder 

een groot risico op parkeeroverlast te lopen. Het reduceren van parkeeraanbod heeft op 

zichzelf ook een verlagend effect op het autobezit. In deze categorie wordt daarom een 

maximale reductie van 30% van de parkeereis reëel geacht.  

 





Memo reservering noord-zuid fietstunnel onder spoor 

Aan Judith van Wijk 

Van Kevin Berghuis  

Betreft Memo reservering noord-zuid fietstunnel onder spoor 

Datum 7 maart 2021 

 

1 Inleiding 

In het kader van de ontwikkelingen in het Stationsgebied en Snellerpoort (Poort van Woerden) en de 

daarbij beoogde verkeersstructuur onderzoekt de gemeente Woerden (opnieuw) het nut en de noodzaak 

van de ruimtereservering voor een fietstunnel onder het spoor in het verlengde van de Jan van 

Beierenlaan. Figuur 1 geeft de beoogde (fiets)verbindingen in het Stationsgebied en Snellerpoort weer. 

Tevens is met de rode stippellijn de tunnelreservering aangeduid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Fietsstructuur Stationsgebied en Snellerpoort: met de rode stippellijn is de tunnelreservering weergegeven 

 

Belangrijkste vraag is of, gelet op de toekomstige fietsstructuur, de ruimtereservering voor de fietstunnel 

in stand moet worden gehouden.  

 
2 Achtergrond ruimtereservering 
 
Met de ontwikkeling van Woerden-Centraal (het voormalige Campinaterrein) is, in lijn met de eerder 

vastgestelde visie voor dit gebied, een aanzet gegeven voor het verbeteren van de ontsluitingsstructuur 

voor langzaam verkeer in dit deel van Woerden. Niet alleen de oost/west-verbindingen, maar ook 

noord/zuid. Hiertoe is (parallel aan en in het verlengde van de Jan van Beierenlaan) een 

ruimtereservering opgenomen voor een ondertunneling van het spoor.  Deze verbinding was beoogd om 

zodoende de zuidzijde van het spoor via deze fietstunnel op een goede manier te verknopen met 

Stationsgebied en centrum. Echter, nu het Stationsgebied en Snellerpoort worden ontwikkeld, verandert 

ook de (fiets)structuur in het gebied. 

3 Toekomstige verkeersstructuur 
 
In en rondom het Stationsgebied worden de fietsroutes van en naar het centrum directer. Dit komt 

doordat, met het afsluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer, de ‘fietswokkel’ kan worden opgelost 

en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers flink kan worden verbreed. Zodoende ontstaan vanuit 

het Staatsliedenkwartier, Nieuw-Middelland, Snel & Polanen en het toekomstige Snellerpoort via de 

Judith van Wijk

Kevin Berghuis



Mandelabrug directere loop- en fietsroutes naar het centrum. Daarnaast wordt momenteel uitwerking 

gegeven aan de ongelijkvloerse fietskruising onder de Beneluxlaan door. Deze is voorzien in het 

verlengde van het huidige Jan Ruijspad en vervangt t.z.t. de gevaarlijke fietsoversteek op de rotonde van 

de Steinhagenseweg bij Roche. De inpassing van de nieuwe ongelijkvloerse fietskruising van de 

Beneluxlaan doorsnijdt echter wel de eventuele ruimtereservering voor een noord-zuid tunnel aan de 

zuidzijde van het spoor. Onderstaand is de situatie weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Ruimtereservering noord/zuid tunnel (paars) en beoogde ligging oost/west tunnel van/naar Snellerpoort en Waterrijk (geel) 

 

Derde toekomstige verbetering van de structuur voor langzaam verkeer is de in de stedenbouwkundige 

visie voor het Stationsgebied opgenomen brug over de sporen. Deze is voorzien aan de oostzijde van de 

perrons en is geschikt voor voetgangers. Fietsers zullen, met de fiets aan de hand, ook van deze 

oversteek gebruik kunnen maken. Hiermee wordt een extra oversteek gerealiseerd voor langzaam 

verkeer. 

 

Gelet op het oorspronkelijke doel van de noord-zuid tunnel (verbeteren routing van/naar het centrum) is 

de noodzaak van de noord-zuid tunnel vanwege de realisatie van de Mandelabrug en de voorgenomen 

wijzigingen in de fietsrouting vanuit de Poort van Woerden inmiddels achterhaald. Via de Mandelabrug 

bestaat namelijk een autoluwe fietsroute naar het centrum. Bovendien sluit deze bijna naadloos aan op 

de Rijnstraat (de ader van het kernwinkelgebied van Woerden met diverse voorzieningen), daar waar 

fietsers via de noord-zuid tunnel uitmonden op de Johan de Wittlaan en zodoende de (druk bereden) 

Oostdam nog moeten kruisen om bij het centrum te komen. De realisatie van de tunnel zou bovendien 

dan slechts een zeer lokaal gebied bedienen: de woningen in Woerden Centraal (voormalige 

Campinaterrein) en WITT met een bestemming van/naar Staatsliedenkwartier of Snel & Polanen. 

Bewoners van straten die verder van het spoor zijn gelegen kunnen gebruik namelijk maken van de 

Cattenbroekertunnel en/of de tunnel bij het station.   

 

4 Conclusie 

 

Vanwege de toekomstige fijnmazigheid van het fietsnetwerk zal het gebruik van een fietstunnel op deze 

locatie relatief beperkt zijn. Gezien de te overbruggen afstand onder de sporen is een tunnel hier 

bovendien erg kostbaar. De benodigde gelden kunnen op andere locaties effectiever worden ingezet voor 

het vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De ruimtereservering voor een noord-zuid 

fietstunnel in het verlengde van de Jan van Beierenlaan kan hiermee komen te vervallen. 



Memo Stappen voor ontwikkeling Oude Minkema 

Van Judith van Wijk 

Betreft Stappen voor ontwikkeling Oude Minkema 

Datum 6 april 2021 

 

 

1. Inleiding 

Het gebouw van de voormalige Minkemaschool aan de Van de Valk Boumanlaan in Woerden staat al enige 

tijd leeg en wordt tijdelijk beheerd. Momenteel wordt het voor een deel bewoond en gebruikt voor onder 

andere kunst en cultuur. Het schoolgebouw en de bijbehorende conciërgewoning hebben de status van 

gemeentelijk monument en zijn eigendom van de gemeente Woerden.  

In 2016 heeft de gemeente een selectieprocedure uitgeschreven voor ontwikkeling van het pand en een 

deel van de oostelijk liggende kavel. Hier hebben in totaal zeven partijen op ingeschreven, waarvan slechts 

drie partijen een concreet plan hebben ingediend. De andere vier partijen voldeden niet aan de spelregels: 

ze leverden geen ingevuld biedingsformulier, hadden geen schetsontwerp of wilden een 1-op-1-gesprek. 

Uiteindelijk is de selectieprocedure gestopt omdat bleek dat door alle partijen niet werd voldaan aan de 

minimale vereisten. Op dat moment is besloten de ontwikkeling van deze gebouwen en kavel integraal te 

bekijken en onderdeel te laten uitmaken van de ontwikkeling van het Stationsgebied. Op die manier kon 

het Oude Minkema in samenhang met de omgeving worden beschouwd en worden onderzocht hoe een 

kansrijke ontwikkeling tot stand kon komen. Voor het Stationsgebied zou een visie worden opgesteld, waar 

het Oude Minkema deel van 

uit zou gaan maken. Dat is 

gebeurd: in 2020 en begin 

2021 is gewerkt aan de 

totstandkoming van de 

Stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied. Bovendien is 

in 2019 de FNV-kavel 

verworven door de gemeente, 

waardoor nu een logischer 

verkaveling mogelijk is: in de 

selectie in 2016 was een 

‘onhandig’ hoekje niet te 

gebruiken omdat het niet in 

gemeentelijk eigendom was. 

In de figuur hiernaast is de 

ligging van het Oude Minkema weergegeven in het Stationsgebied (zwarte stippellijn).  

 

Vanwege de breed gedeelde wens op korte termijn tot ontwikkeling van dit gebouw en kavel over te kunnen 

gaan, zetten we in deze memo globaal de te zetten stappen in het ontwikkelproces op een rij. 

 

 

Figuur 1: ligging Oude Minkema in het Stationsgebied 

Judith van Wijk



2. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

 

Op dit moment ligt de voornoemde Stedenbouwkundige visie Stationsgebied ter besluitvorming voor. De 

visie heeft een hoog abstractieniveau en benoemt de ruimtelijke structuren en hoofdlijnen voor de korte en 

lange termijnontwikkeling van de verschillende deelgebieden. In de visie zijn daarnaast globale kaders en 

spelregels opgenomen voor de ontwikkeling van de verschillende bouwvelden. Ook voor het Oude 

Minkema. Het Oude Minkema krijgt in de visie een bijzondere, prominente ligging aan het nieuwe 

Stationsplein-Zuid. Vanwege deze ligging, het historische, betekenisvolle karakter en de monumentale 

status van het pand zien we het als een pareltje in het gebied en verdient dit gebouw een plek in de 

schijnwerpers. Bovendien vinden we dat niet alleen mogelijke toekomstige bewoners, maar iedereen van 

dit gebouw en bouwvlak gebruik zou moeten kunnen maken: het moet openbaar toegankelijk worden. 

Welke precieze functie dit gebouw in de toekomst krijgt, weten we nu echter nog niet precies. 

In het kader hieronder is weergegeven wat in het eindconcept van de Stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande figuur is te zien dat het Oude Minkema + omgeving in het eindconcept van de visie in 

één bouwveld ligt, samen met het oostelijk gelegen kavel. In zuid-noord-richting is over het bouwveld een 

verbinding voorzien voor busvervoer en autoverkeer (kiss&ride) naar het station. 

 

 

Figuur 2: Oude Minkema in eindconcept Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Voor het Oude Minkema is in de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied het volgende opgenomen: 

· de precieze functie moet nog worden uitgewerkt, maar deze moet gezichtsbepalend zijn; 

· waarbij (voor een deel) openbare toegankelijkheid uitgangspunt is; 

· het gebouw wordt samen met het oostelijk gelegen kavel gezien als één bouwveld. Op dit 

oostelijke kavel is ‘een gemengd programma, waaronder wonen’ voorzien; 

· parkeren zal uit het zicht van de openbare ruimte plaats moeten vinden, onder de bebouwing 

of onder de grond; 

· voor een deel van het fietsparkeren van de Minkemaschool zal een oplossing moeten 

worden gevonden. 

 



3. Stappen voor ontwikkeling bouwveld Oude Minkema + omgeving 

 

Met de ontwikkeling van het bouwveld Oude Minkema + omgeving willen we recht doen aan het bijzondere 

karakter, de prominente plek in de stad en de historie van dit gebouw. Om deze ontwikkeling concreet te 

maken moet een aantal stappen worden doorlopen. In dit hoofdstuk geven we van deze stappen een 

globale beschrijving.  

 

Het Oude Minkemagebouw is een gebouw met historie, veel inwoners van Woerden zijn er naar school 

gegaan of hebben een andere band met het gebouw. Vanwege de monumentale status en de indeling van 

het gebouw zijn hier niet zomaar alle functies haalbaar. Om tot de beste nieuwe functie(s) en invulling te 

kunnen komen willen wij de creativiteit van de brede omgeving gebruiken: bewoners van Woerden en 

omgeving, bedrijven, organisaties, etc.. Om deze creativiteit los te krijgen stellen wij voor de volgende, in 

de figuur opgenomen stappen te doorlopen. Onder de figuur staan per stap globaal de activiteiten 

toegelicht.  

 

0. Vaststellen stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Als eerste stap zal de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied moeten worden vastgesteld. De visie 

vormt het integrale kader voor een samenhangende ontwikkeling van het Stationsgebied en bevat 

uitgangspunten voor de uitwerking van de deelgebieden. Ook moeten de stappen in deze memo een 

stap verder worden uitgewerkt zodat ze inhoudelijk, financieel, procedureel en juridisch kloppen.  

 

1. Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen 

De bouwstenen voor de opgave zijn globaal opgenomen in de visie en in deze memo (zoals: dit moet 

een gezichtsbepalende ontwikkeling zijn, waarbij het gebouw (voor een deel) openbaar toegankelijk 

is). Door de opgave in een themasessie met de gemeenteraad scherp te stellen beogen we 

antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

mensen bezoeker of gebruiker kunnen worden van deze speciale plek? Welke aanvullende kaders 

(bijv. gemeente levert geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling, hoe zit het met de ruimtelijke 

inpasbaarheid van de invulling) moeten we van tevoren vastleggen? Hoe kunnen we er voor zorgen 

dat dit een haalbare en realistische ontwikkeling wordt? Hiervoor zullen wij een voorstel doen.  

 

 

 



2. Ophalen van ideeën: de voorronde 

Als de set aan kaders compleet is gaan we met de bevolking, organisaties, marktpartijen, 

geïnteresseerden en gemeenteraad aan de slag om ideeën op te halen. Dit willen we zo breed mogelijk 

inzetten: iedereen die een goed idee heeft voor de ontwikkeling van dit bouwveld, dus het Oude 

Minkemagebouw en het naastgelegen kavel, mag dit idee indienen. Voorwaarde is wel dat het idee 

past binnen de vooraf geformuleerde kaders. Niet alles komt dus in aanmerking voor ontwikkeling op 

deze speciale plek. Partijen mogen eigenstandig, maar ook gezamenlijk een idee indienen; zo kunnen 

partijen zich verenigen in de vorm van consortia. De ingediende ideeën hoeven nog geen uitgewerkte 

plannen te zijn; het gaat om de voorgestelde functies en hoe deze globaal ruimtelijk inpasbaar zijn. Dit 

is dan ook een voorronde voor de uiteindelijke selectie.  

 

3. Gewenste nieuwe functie(s) bepalen 

Dit doen we op basis van de geformuleerde kaders: hier moeten plannen/functies tenminste aan 

voldoen. De ideeën uit de voorronde worden hieraan getoetst. Ideeën die niet aan de minimale kaders 

voldoen, vallen af. De overige ideeën worden beoordeeld en bieden de basis voor het formuleren van 

de uitvraag aan de markt. Het college van B&W neemt hier een besluit over en informeert de raad. 

 

4. Uitvraag aan de markt 

Op basis van de geformuleerde kaders en uitgangspunten en de gewenste nieuwe functie(s) wordt de 

uitvraag open in de markt gezet. De spelregels zijn hierbij voor alle partijen gelijk en duidelijk. Dit doen 

we om een gelijk speelveld te creëren en de beste ontwikkeling te kunnen selecteren. Partijen die 

eerder met ideeën zijn gekomen kunnen formeel inschrijven op deze uitvraag, maar ook nieuwe partijen 

kunnen zich melden. Hierbij is het ook mogelijk dat consortia (samenwerking van verschillende partijen) 

inschrijven: dit biedt mogelijk kansen voor niet-rendabele functies op deze plek.  

 

5. Selectie beste plan en partij 

Uit de inzendingen wordt het plan geselecteerd dat het beste scoort op de vooraf gedefinieerde criteria. 

Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn de toegankelijkheid, de bijdrage aan de samenleving, minimale 

opbrengst, etc. Het college neemt een besluit over de selectie en informeert de raad hierover. Resultaat 

van de selectie is het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente 

voor ontwikkeling van het Oude Minkema + omgeving. 

 

6. Uitwerking, bestemmingsplanprocedure en vergunningverlening 

De geselecteerde partij werkt zijn plan uit. Een participatie- en communicatietraject met de omgeving 

maakt hier onderdeel van uit. Gemeente draagt zorg voor de (postzegel)bestemmingsplanprocedure, 

vergunningverlening en bouwrijp maken van de grond. Hierover maken partijen afspraken. 

 

7. Realisatie 

Na vergunningverlening kan tot realisatie worden overgegaan door initiatiefnemer.  
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