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Kennisnemen van 
Het groot onderhoud op de hoofdrijbaan links van de A12, wat tussen 27 september 2021 21.00u en 7 oktober 2021 
05.00u door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. 
 
   
 
Inleiding 
Vanwege groot onderhoud op de A12 verwacht Rijkswaterstaat (hierna RWS) tussen maandag 27 september 21.00 uur 
en donderdag 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder. De A12 (rijrichting Utrecht naar Den Haag) is tussen 
knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug 9 dagen afgesloten. Het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk wordt over een lengte 
van 4,5 kilometer vervangen door geluidsreducerend asfalt. Daarnaast vinden er tussen knooppunt Oudenrijn en 
Woerden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats. Via deze weg informeren wij uw raad over de voorbereiding van 
deze werkzaamheden en de beheersmaatregelen die tijdens de uitvoering worden genomen.   
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Aanleiding  
Het groot onderhoud aan de A12 hoofdrijbaan links stond in eerste instantie gepland voor 2023. Echter geeft RWS aan 
dat de staat van het asfalt dermate slecht is dat de uitvoering naar voren is getrokken. Later of volgend jaar uitvoeren van 
de werkzaamheden is volgens RWS geen optie. Gezien de staat van het asfalt kan de winterperiode niet afgewacht 
worden. Daarnaast is er sprake van een overtreding van de Wet geluidhinder met het huidige asfalt. Tenslotte is het werk 
alleen dit jaar mogelijk gezien de toekenning van onderhoudsbudget bij RWS. Het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk 
wordt over een lengte van 4,5 kilometer vervangen door geluidsreducerend asfalt. Daarnaast vinden er tussen knooppunt 
Oudenrijn en Woerden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats.  
 
Hinder  
Tijdens de uitvoeringsperiode moeten weggebruikers rekening houden met grootschalige omleidingen en een extra 
reistijd tot mogelijk 60 minuten. Op provinciale en gemeentelijke wegen is er naar verwachting een extra reistijd mogelijk 
van 30-60 minuten. Alle bestemmingen westelijk van de A2 gelegen zijn voor oost->west verkeer alleen met vertraging 
bereikbaar, waaronder de plaatsen in de gemeente Woerden. Los van de knelpunten op de rijkswegen en provinciale 



wegen, wordt dus grote hinder verwacht op de gemeentelijke wegen. De verwachting is dat verkeer een route door het 
gebied ten westen van Utrecht gaat zoeken, waarbij de wegen in en rondom Woerden een grote drukte te verwerken 
krijgen.  
 
Proces van afstemming  
De afspraak tussen wegbeheerders binnen de provincie Utrecht is om werkzaamheden tijdig te delen en af te stemmen in 
RegioRegie om gezamenlijk de impact te bepalen en te voorkomen dat er gewerkt wordt op een omleidingsroute van een 
ander werk. RWS heeft de werkzaamheden echter pas heel laat aangekondigd, in april 2021. Aanvankelijk was de 
uitvoering van RWS eind augustus gepland, maar dat viel samen met de wegwerkzaamheden van provincie Utrecht en 
de provincie Zuid-Holland aan de N228. Deze werkzaamheden waren al veel eerder gepland. De werkzaamheden van de 
provincie Utrecht vonden plaats tussen de A12/De Meern en Montfoort in juli en augustus en de werkzaamheden van de 
provincie Zuid-Holland vinden momenteel plaats tussen Oudewater en Gouda (eind juni t/m begin november). Op 
gezamenlijk initiatief van alle regionale wegbeheerders en hulpdiensten is op directieniveau opgeschaald en heeft RWS 
besloten de 9-daagse afsluiting te verschuiven naar de huidige uitvoeringsperiode. Hiermee valt de A12-afsluiting niet 
meer samen met de N228-afsluiting van provincie Utrecht, maar nog wel samen met de N228-afsluiting van provincie 
Zuid-Holland.  
 
Sinds begin mei 2021 organiseren Heijmans (aannemer) en RWS stakeholdersessies waarin zij samen met de regionale 
wegbeheerders, hulpdiensten en OV-vervoerders nadenken over te nemen beheersmaatregelen. Vanwege de beperkte 
voorbereidingstijd is geen grondige effectenanalyse gedaan. Dit heeft het uitwerken van beheersmaatregelen bemoeilijkt. 
De beheersmaatregelen zijn echter binnen de korte voorbereidingstijd (vanaf begin mei) van deze wegwerkzaamheden 
het maximaal haalbare dat van regionale wegbeheerders verwacht mag worden.  
 
Beheersmaatregelen  
De beheersmaatregelen focussen zich veelal op verkeersmaatregelen, communicatie en een versterkte oproep om thuis 
te werken. Bij een langere voorbereidingstijd was het ook mogelijk diverse andere mobiliteitsmanagement maatregelen te 
treffen. De regio wil namelijk dat er primair wordt ingezet op de verlaging van de verkeersdruk.  
 
De beheersmaatregelen zijn er  nu op gericht de verkeersstromen te spreiden, de verkeersituatie te beheersen en op 
lokaal niveau te focussen op verkeersveiligheid. Gezien de verkeersintensiteiten ontstaat ook met de 
beheersmaatregelen zeer ernstige verkeershinder. Grootschalige omleidingen vinden op landelijke schaal plaats. Verkeer 
richting Den Haag wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam via de A2, A27 en A15. Lokaal 
verkeer richting o.a. Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven wordt via gele informatieborden over provinciale 
wegen omgeleid. Afsluitingen en omleidingen worden ook via navigatiesystemen doorgegeven. Landelijk worden o.a. 100 
dynamische route informatiepanelen (DRIPs) ingezet, is er inzet van motorrijders die de verkeerssituatie in de regio 
monitoren en zijn diverse scenario’s ontwikkeld in geval van extreme vertraging en/of incidenten. Regionaal zijn in totaal 
rond de 60 verkeersregelaars actief, die vooral ingezet worden om de verkeersveiligheid te waarborgen ter plaatse van 
oversteekplaatsen voor langzaam verkeer en schoolgaande kinderen, en/of verwachte locaties met verkeershinder. Ten 
behoeve van de doorgang van hulpdiensten en openbaar vervoer zijn lokaal specifieke beheersmaatregelen actief. Ook 
hier kunnen de verkeersregelaars een rol in spelen door bepaalde wegen in de omgeving van ziekenhuizen, 
brandweerkazernes of politiebureaus snel leeg te trekken. Een dagelijks doorstromingsteam, opgezet door RWS en 
Heijmans, stuurt waar nodig bij ten behoeve van de specifieke inzet van maatregelen. 
 
In de gemeente Woerden worden op diverse plekken verkeersregelaars ingezet bij de start van de werkzaamheden. 
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat op sommige locaties geen verkeersregelaars nodig zijn en op andere locaties wel, 
dan kan worden besloten om de verkeersregelaars elders in te zetten. Hieronder volgen de locaties waar bij aanvang van 
de werkzaamheden verkeersregelaars komen te staan: 
- rotonde Wulverhorstbaan / Burg. van Zwietenweg 
- kruispunt Blekerijlaan / Middellandbaan 
- Steinhagenseweg bij de rotonde Beneluxlaan, bij de oversteek Cattenbroekertunnel en bij de oversteek bij Minkema 
Stein / SC Woerden. 
- verkeersknoop Oostdam / Oudelandseweg / Utrechtsestraatweg 
- 's-Gravensloot ter hoogte van de Kruipin'  
- rotonde N198 / N212 
- kruispunt Haanwijk / van Koningsbruggenweg 
 
Deze maatregelen worden toegepast om de ziekenhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus bereikbaar te houden, 
belangrijke oversteekplaatsen (bij scholen) veilig te houden en de situatie real-time in te gaten te houden. Daarnaast 
worden extra attentieborden op de Hollandbaan geplaatst waar op staat dat weggebruikers ruimte moeten maken voor 
hulpdiensten. Deze maatregel wordt o.a. genomen vanwege het feit dat de brandweerkazerne aan de Boerendijk gelegen 
is. Hulpdiensten kunnen bovendien gebruik maken van de A12 tussen Oudenrijn en Woerden bij een calamiteit zodat zij 
niet via het onderliggend wegennet hoeven te rijden. Op die manier wordt de bereikbaarheid voor de hulpdiensten zoveel 
als mogelijk gewaarborgd. De hulpdiensten staan in nauw contact met het projectteam van RWS zodat er gerichte extra 
maatregelen genomen kunnen worden indien dit noodzakelijk blijkt. Vertegenwoordigers van de hulpdiensten nemen 



tevens deel aan het doorstromingsteam wat tijdens de uitvoering actief is.   
 
Op een kaart die aan RWS/Heijmans is verstuurd, staan naast de hierboven genoemde locaties, diverse andere 
knelpunten weergegeven die op het wegennet in de gemeente Woerden kunnen optreden. Zoals aangegeven worden 
niet op al deze locaties bij aanvang van de werkzaamheden direct maatregelen genomen. De verkeerssituatie wordt 
dagelijks door een doorstromingsteam gemonitord en waar nodig wordt er bijgestuurd. De mogelijke knelpunten die zijn 
aangegeven zijn hierin extra aandachtspunten tijdens de monitoring.   
 
Zorgen vanuit de regio  
De gemeente Woerden en andere gemeenten in de regio hebben diverse malen de zorgen over de bereikbaarheid, 
veiligheid en doorstroming op de gemeentelijke wegen overgebracht aan RWS. De gemeenten hebben hierin gezamenlijk 
opgetrokken. Daarin is ook aangegeven dat de regio niet gelukkig is met de aanpak van RWS, met name vanwege de 
korte voorbereidingstijd waardoor er geen uitgebreide analyses zijn gedaan van de effecten op de wegen in de gehele 
regio ten westen van Utrecht. Ook heeft Transport Logistiek Nederland (TLN) namens veel bedrijven (zoals Snel Shared 
Logistics en Jumbo) haar zorgen overgebracht richting RWS over het feit dat veel van de transportbewegingen nu via het 
onderliggend wegennet gaan. Bovendien verwacht de transportsector aanzienlijk hogere kosten te maken vanwege de 
vertraging die de alternatieve routes met zich meebrengen. Vanuit meerdere wegbeheerders in de regio en TLN zijn 
suggesties aangedragen, zoals het gedeeltelijk open houden van de A12 of het uitstellen van de werkzaamheden naar 
volgend jaar. RWS geeft aan dat haar beleid ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden 'kort en hevig' is en dat 
de werkzaamheden aan de A12 om die reden op deze manier uitgevoerd worden. Bovendien, geeft RWS aan, wordt een 
rijbaanbrede afsluiting geprefereerd vanwege de veiligheid van de wegwerkers. RWS heeft derhalve aangegeven geen 
andere uitvoeringswijze toe te passen bij dit groot onderhoud aan de A12. Ook het uitstellen van het werk is volgens RWS 
geen optie vanwege de slechte staat van het asfalt.  
 
Evaluatie  
Tijdens de periode van de werkzaamheden wordt door een team van de provincie en RWS bijgehouden wat de impact is 
van de werkzaamheden van RWS op het gehele regionale wegennet. Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden vindt 
een evaluatie plaats, zodat de impact van deze grootschalige werkzaamheden in de regio inzichtelijk is. Deze informatie 
kan weer als input dienen voor toekomstige werkzaamheden. 
 
   
 
Financiën 
De kosten voor de verkeersmaatregelen en beheersmaatregelen liggen bij RWS en Heijmans. 
 
   
 
Vervolg 
Vanuit RWS en Heijmans wordt sterk ingezet op communicatie. Vanuit de gemeente Woerden is een 
communicatieadviseur betrokken die de informatie van RWS deelt. Daarnaast heeft RWS een informatiebericht gedeeld 
met diverse stakeholders in de regio. Tijdens de uitvoering wordt de verkeerssituatie continue gemonitord door een 
doorstromingsteam wat wordt opgezet door RWS en Heijmans. Vanuit dit doorstromingsteam worden knelpunten 
gesignaleerd en worden waar nodig (en mogelijk) maatregelen genomen.  
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