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Kennisnemen van 
De stand van zaken van de werkzaamheden aan de Boerendijk in Woerden. 
 
   
 
Inleiding 
Op 2 juli 2015 heeft uw raad besloten tot uitvoering van het project Doorstroming Woerden West (15r.00285). Door te 
besluiten tot het aanpassen van drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk voor doorgaand 
autoverkeer en het treffen van geluidswerende maatregelen op de Hollandbaan en de Hoge Rijndijk, verbetert de 
doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. In november 2018 heeft uw raad besloten in te stemmen (18r.00529) 
met het voorstel om als uitwerking van het besluit uit 2015 verschillende maatregelen te nemen op de Boerendijk en de 
Jozef Israëlslaan, waaronder het realiseren van een vrijliggend fietspad, het vernieuwen van de verkeersregelinstallatie 
(VRI) op de kruising Boerendijk Hoge Rijndijk en het uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte.  
 
 
De uitvoering van de werkzaamheden is begin 2021 van start gegaan. In februari 2021 hebben we u middels een 
raadsinformatiebrief (D/21/009165) geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Met deze brief informeren we u 
graag over de laatste stand van zaken. 
 
   
 
Kernboodschap 
Voortgang  
 
De werkzaamheden aan de Boerendijk – Jozef Israëlslaan worden uitgevoerd in vijf fasen (fase 5 en 6 zijn 
samengevoegd) van noord naar zuid. Op 1 november 2021 is aannemingsbedrijf Jos Scholman gestart met de vijfde en 
laatste fase. Deze beslaat het gedeelte van de Boerendijk vanaf het kruispunt met de Chrysantstraat tot en met het begin 
van de Waardsebaan. De Boerendijk blijft tijdens deze fase in twee richtingen afgesloten voor verkeer. Wel blijft het 
Essenpad open voor fietsers door middel van een tijdelijke doorgang. Naar verwachting is de aannemer tot eind 2021 
bezig. De werkzaamheden liggen hiermee iets voor op de planning.  
 
Raakvlakken met projecten in de omgeving  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Boerendijk vonden er ook op andere locaties in Woerden 



grootschalige ingrepen plaats, bijvoorbeeld aan de Oostdam en de Kwakelbrug. De verschillende projectteams hebben 
onderling periodiek overlegd om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en overlast voor de omgeving zo veel 
mogelijk te beperken. Zo is tijdens de afsluiting van de Oostdam één rijbaan op de Boerendijk opengesteld van zuid naar 
noord gedurende de eerste drie fasen. Door één verkeersbureau in te zetten voor de verschillende projecten werden 
omleidingen op elkaar afgestemd.   
 
Kabels en leidingen  
Vooruitlopend op de civiele werkzaamheden rondom de Boerendijk voerden verschillende nutsbedrijven werkzaamheden 
uit aan kabels en leidingen. Eind augustus 2021 hebben de nutsaannemers de laatste werkzaamheden langs de 
Kromwijkerkade en de Korenbloemstraat afgerond.    
 
Omgeving  
Hulpdiensten  
Met de Veiligheidsregio Utrecht is afstemming over de bereikbaarheid van de brandweerpost op de Boerendijk. Bij start 
van elke nieuwe fase is afgesproken op welke wijze de aanrijtijd van de vrijwilligers richting de brandweerpost zo kort 
mogelijk bleef om zo de wettelijke aanrijtijden te waarborgen. Zo is bijvoorbeeld de Lindenlaan tijdelijk opengesteld 
richting de Hoge Rijndijk.  
 
Bewoners/bedrijven  
Direct omwonenden zijn bij de start van elke fase geïnformeerd middels een bewonersbrief. Daarnaast hebben we bij de 
start van elke fase een nieuwsbericht op de website van de gemeente en sociale media geplaatst. Ook kondigden we 
nieuwe afsluitingen of omleidingen aan in de infopagina in de Woerdense Courant. We houden daarnaast de 
projectwebpagina up to date totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Verder is de bouwapp van aannemingsbedrijf Jos 
Scholman al meer dan 400 keer gedownload. In deze app plaatst de aannemer regelmatig nieuws over de 
werkzaamheden en eventuele hinder. Gedurende de hele looptijd van de werkzaamheden stemt de omgevingsmanager 
direct af met bedrijven en organisaties in de omgeving. Zij is aanspreekpunt voor vragen. Dit zorgt ervoor dat de 
omgeving één vast aanspreekpunt heeft.    
 
Uiteraard gaan werkzaamheden in de openbare ruimte gepaard met overlast, waardoor we soms klachten binnen krijgen. 
Waar mogelijk bieden we een oplossing en snelle afhandeling. Zo hebben we langs de Jozef Israëlslaan op verzoek van 
bewoners extra fietsnietjes aangebracht, hebben we drempels aangebracht in de Lindenlaan na klachten over te hard 
rijden, en hebben we de overlast voor bewoners langs de Zandwijksingel zo veel mogelijk proberen te beperken door de 
varkensruggen (middenbaanscheiding) op dit stuk weg te halen en trillingen te monitoren. Helaas zijn niet alle klachten te 
verhelpen. Wel behandelen we klachten snel, managen we de verwachtingen en communiceren we transparant en zo op 
tijd mogelijk.  
  
 
   
 
Financiën 
De kosten voor het uitvoeren van de benoemde maatregelen op de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan worden gedekt 
binnen het beschikbare budget van het project Doorstroming Woerden West. De verschillende fasen zijn succesvol en 
volgens planning uitgevoerd. De herinrichting van de Hoge Rijndijk is hierin niet momenteel niet meegenomen vanwege 
de geplande woningbouw langs de Hoge Rijndijk. We brengen daarom eerst in kaart welke aanpassingen in de openbare 
ruimte daarvoor nodig zijn. Hierna kunnen de werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk worden voorbereid en uitgevoerd. 
Eventuele financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in een nieuw traject. 
 
   
 
Vervolg 
Bij de afronding van de werkzaamheden informeren we u opnieuw via een raadsinformatiebrief. Naar verwachting is dit 
aan het begin van 2022. 
 
   
 
Bijlagen 
Omleidingskaart fase 5 (D/21/040446). 



OMLEIDINGSKAART Fase 5

LEGENDA

Route Centrum ri. A12
Route Doorgaand verkeer vice versa

Werkvak afgesloten

RECONSTRUCTIE BOERENDIJK WOERDEN

Bodegraven - Ede - Rotterdam - Vijfhuizen

Route (brom-)fietsers vice versa

Route Centrum ri. Zegveld/Bodegraven
Route Centrum via Rembrandtlaan
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