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Onderwerp 
Kleine verkeersmaatregelen 2021 

Kennisnemen van 
De in 2021 uitgevoerde kleine verkeersmaatregelen. 

Inleiding 
Net als in 2020 heeft het college in 2021 budget gekregen om verkeersmaatregelen uit te kunnen voeren. Dit geld is 
onder andere bestemd voor kleine maatregelen op het gebied van verkeer. Deze maatregelen verbeteren het fietsklimaat, 
vergroten de verkeersveiligheid, verbeteren of verduidelijken de weginrichting of gaan onwenselijke situaties tegen. De 
maatregelen worden vaak genomen als gevolg van meldingen van bewoners of bedrijven en leveren daarom een directe 
bijdrage aan de samenleving. In deze raadsinformatiebrief geven wij u inzicht in de in 2021 uitgevoerde 
verkeersmaatregelen en de maatregelen die nog op de planning staan om uitgevoerd te worden. 

Kernboodschap 
Maatregelen extra budget verkeer 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de maatregelen die we afgelopen jaar met het extra verkeersbudget 
hebben uitgevoerd. De maatregelen die zijn uitgevoerd zijn een aantal quick wins, zoals genoemd in de Strategienota 
Verkeersvisie 2030. Ook sluiten diverse maatregelen aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (hierna SPV). 
Daarnaast zijn er meldingen en suggesties vanuit bewoners en wijk- en dorpsplatforms bij ons terecht gekomen. Op basis 
daarvan is een lijst samengesteld van zaken die verkeerskundig gewenst waren om uit te voeren. Na een paar maanden 
is integraal afgewogen welke maatregelen binnen het beschikbare budget in aanmerking kwamen voor uitvoering in 2021. 
Bovendien is voor een deel van de uitgevoerde maatregelen ook subsidie ontvangen vanuit het Rijk en de provincie 
Utrecht waardoor we uiteindelijk meer maatregelen uit konden voeren.  

Dit jaar zijn onderstaande verkeersmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast staan er nog enkele maatregelen op de planning 
om uitgevoerd te worden. Alle genomen of te nemen maatregelen worden hieronder kort toegelicht.  

Kentekenonderzoek  
Om inzicht te krijgen in sluipverkeer tussen de A2 en de A12 en vice versa wordt een kentekenonderzoek uitgevoerd. Met 
behulp van camera’s wordt geregistreerd welke voertuigen met een herkomst en bestemming op de A2 en de A12 via 
Woerden rijden. Op die manier wordt bepaald wat het aandeel sluipverkeer op diverse wegen in Woerden is. Dit 



kentekenonderzoek is al eens uitgesteld vanwege het Coronavirus, maar dient nog steeds op een betrouwbaar moment 
te worden uitgevoerd. Omdat er momenteel nog steeds maatregelen gelden wordt dit onderzoek wederom uitgesteld naar 
een nader te bepalen periode met een normaler verkeersbeeld.  
 
Schoolzones  
Bij diverse scholen is een schoolzone aangebracht. Deze schoolzone bestaat uit markering op het wegdek en 
aanvullende schoolzone bebording. De markering is aangebracht, de borden zijn geleverd en worden op korte termijn 
geplaatst. Het realiseren van schoolzones past bij de proactieve en risicogestuurde aanpak ten aanzien van 
verkeersveiligheid die vanuit het SPV wordt gehanteerd en draagt bij aan bewustwording onder weggebruikers die in de 
buurt van een school rijden. Bij de volgende scholen is (of wordt op korte termijn) een schoolzone aangebracht. 
- Joraischool Zegveld 
- Minkema college 
- Kalsbeek college 
- KBS de Schakel 
- Fransiscusschool 
- Scholencluster Harmelen (in combinatie met onderhoud) 
 
Attentieverhogende markering bij fietspaaltjes  
In de gemeente Woerden staan op diverse plekken paaltjes op een fietspad of op een route waar fietsers gebruik van 
maken. Deze paaltjes staan hier met een reden zoals het voorkomen van sluipverkeer. Deze paaltjes vergroten echter het 
risico op eenzijdige aanrijdingen tussen fietsers/bromfietsers en fietspaaltjes. Om die reden hebben we op meer dan 20 
locaties de paaltjes beter gemarkeerd. Door deze markering vallen de paaltjes beter op en wordt het risico op een 
eenzijdige botsing verlaagd. Ook deze maatregel sluit aan bij de risicogestuurde benadering van het SPV. Enkele locaties 
waar deze markering is aangebracht worden hieronder opgenoemd en in totaal is er op 22 locaties markering bij paaltjes 
aangebracht. Onderstaande locaties zijn hier weergegeven omdat dit laat zien dat deze paaltjes verspreid door de 
gemeente staan.  
- Cattenbroekerlaan/Mansholtlaan 
- Kallameer 
- Mijzijde 
- Nieuwstraat (Woerden) 
- Ingang Bredius 
- Klaverweide/Fluitekruidweide 
- Schoollaan (Harmelen) 
 
Witte pijlen op fietspaden  
Op diverse locaties in de gemeente kruist gemotoriseerd verkeer een tweerichtingsfietspad. Om de weggebruiker te 
attenderen op het feit dat fietsers vanuit twee richtingen kunnen kruisen, zijn op meerdere locaties witte pijlen op het 
fietspad aangebracht. Het risico op een aanrijding tussen een automobilist en een fietser wordt hiermee verlaagd. Op 
onderstaande locaties zijn deze pijlen aangebracht. 
- Op diverse kruispunten langs de Steinhagenseweg 
- Rotonde Middellandbaan/Polanerbaan 
- Kruispunten langs de Middellandbaan 
- Kruispunten/inritten tussen Oudelandseweg en Bredius en Park Oudeland 
- Hollandbaan/Gildenweg 
- Waardsebaan/Cromwijck 
- Parklaan/Klaproosweide 
 
Aansluiting Minkema College  
De fietsenstalling van het Minkema College (locatie Minkemalaan) is aangesloten op het Jan Ruijspad. Hierdoor is er voor 
de scholieren van/naar het Minkema een snellere en veilige toegang tot de fietsenstalling en hoeven zij minder te mengen 
met het verkeer op de Minkemalaan en de Van der Valk Boumanlaan. In de toekomst ontstaat hierdoor ook een snellere 
route vanaf de Snelfietsroute en de wijk Snellerpoort naar het Minkema College.  
 
Middenmarkering Beukenlaan Kamerik  
Op de Beukenlaan in de bocht bij de Knotwilgenlaan wordt met witte klinkers een middenmarkering aangebracht. Vanuit 
het Dorpsplatform is aangegeven dat het verkeer vanaf de N405 richting de van Teylingenweg, wat over de Beukenlaan 
rijdt, de binnenbocht neemt op dit punt. Door middel van de markering wordt het verkeer meer via de eigen weghelft 
geleid en waarmee de situatie op dit punt verduidelijkt wordt. 
 
Verduidelijken uitritten Oortjespad  
Langs het Oortjespad in Kamerik bevinden zich diverse uitritten van recreatiegebied Kamerijck die uitkomen op het 
Oortjespad. Vanuit het Dorpsplatform Kamerik was de wens om deze uitritten beter te verduidelijken met markering en 
bebording. Daarom zijn op twee verharde uitritten haaientanden aangebracht waardoor verduidelijkt is dat het verkeer op 
het Oortjespad voorrang heeft ten opzichte van het verkeer wat vanaf de parkeerplaatsen bij Kamerijck komt.  



 
Verkeerssituatie fietsers Stationsplein-Zuid  
De voorrangssituatie voor fietsers op het Stationsplein-Zuid bij de aansluiting op het Jan Ruijspad is gewijzigd. In de 
nieuwe situatie hebben fietsers vanaf het Jan Ruijspad voorrang ten opzichte van verkeer wat vanaf de Van der Valk 
Boumanlaan komt. De fietssuggestiestroken zijn doorgetrokken richting het Jan Ruijspad waarmee deze situatie 
verduidelijkt is. Ook is de voorrangssituatie verduidelijkt middels bebording en aanvullende markering.  
 
Laad- en losplaats Defensie-eiland  
Op Defensie-eiland noord is een laad- en losplaats aangebracht. Regelmatig werden bestelbussen en andere voertuigen 
zodanig neergezet dat deze de ingang van de parkeergarage van Defensie-eiland noord blokkeerden. De aanleiding 
hiervoor was dat er geen aangewezen locatie was om te laden en lossen. Hierdoor was het voor bewoners op sommige 
momenten niet mogelijk om de parkeergarage goed in en uit te rijden. Om die reden is een laad- en loshaven 
aangebracht waarbij de bestelbussen op een veilige en juiste manier kunnen laden en lossen zonder de rijbaan te 
blokkeren.  
  
 
   
 
Financiën 
Voor het uitvoeren van de maatregelen is een bedrag van € 17.000,- aan cofinanciering ontvangen van het Rijk en de 
provincie Utrecht. Deze subsidies zijn aangewend voor het realiseren van de schoolzones en het aanbrengen van 
attentieverhogende markering bij paaltjes. Door de ontvangen subsidies is bij meer scholen een schoolzone aangebracht 
en hebben we bij veel paaltjes markering kunnen aanbrengen. De overige maatregelen zijn betaald uit het resterende 
budget wat beschikbaar was.  
 
   
 
Vervolg 
Op het moment dat deze rib uitgaat zijn nog niet alle maatregelen uitgevoerd, maar al wel in gang gezet. Voor het eind 
van het jaar is de markering bij alle fietspaaltjes aangebracht en zijn alle schoolzones gerealiseerd. Daarnaast wordt in 
overleg met bedrijvenvereniging Honthorst nog gekeken naar een verduidelijking van de fietsoversteek op de Singel (ter 
hoogte van Blok Kaas). Het idee is om deze fietsoversteek (markering) iets terug te leggen zodat fietsers al eerder aan de 
juiste kant van de weg fietsen. Daarmee wordt voorkomen dat fietsers eenzijdig in aanraking komen met de verhoogde 
scheiding die tussen het fietspad en de rijbaan ligt. Op het moment dat dit is afgestemd met de bedrijvenvereniging kan 
dit worden uitgevoerd, wat naar verwachting begin 2022 is.  
 
In 2022 wordt wederom een lijst samengesteld met mogelijk te nemen verkeersmaatregelen. In het tweede kwartaal wordt 
besloten welke maatregelen uitgevoerd worden en uw raad wordt hier vervolgens over geïnformeerd. In elk geval wordt 
bij een tweede lichting scholen een schoolzone aangebracht, waarbij er wederom bekeken wordt of hier subsidie voor 
verkregen kan worden.  
 
   
 
Bijlagen 
Geen. 


