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Kennisnemen van 
Voortgang onderzoek uitklimvoorzieningen kades en beschoeiingen.  
 
   
 
Inleiding 
Middels deze raadsinformatiebrief informeert het college over de voortgang en ontwikkelingen aangaande het onderzoek 
uitklimvoorzieningen bij kades en beschoeiingen in de gemeente Woerden.  
 
Dit onderzoek vindt plaats n.a.v. een collegetoezegging op de raadsvergadering van 25 november aan de raad. Het 
college zal het volgende onderzoeken en uitvoeren:  

1. Of veiligheidsvoorzieningen nodig zijn voor drenkelingen aan de Rijnkade te Woerden?;  
a. Daarbij zal het college ook kijken naar de uitklimmogelijkheden voor dieren (wild en huisdieren). 

2. Of dit ook geldt voor andere locaties in Gemeente Woerden? 
3. Dat er een gesprek komt met een aantal bewoners op de Rijnkade en de Leidsestraatweg die eerdere te water 

rakingen hebben meegemaakt waar de gemeente nog geen weet van heeft; 
4. Het college de raad in de eerste helft van 2022 een advies en voorstel zal aanbieden om de grootste 

risicolocaties structureel op te lossen. 

 
 
   
 
Kernboodschap 
Stand van zaken  
Wij kunnen u melden dat:  

  Er nog voor de kerst een tijdelijke veiligheidsvoorziening aan de Rijnkade wordt geplaatst. Het betreft een 
tijdelijke oplossing om op dit moment tegemoet te komen aan het onveilige gevoel in de omgeving en actief te 
reageren. De oplossing is tijdelijk in afwachting van het advies uit het veiligheidsonderzoek dat binnenkort 
uitgevoerd wordt. De uitkomst daarvan bepaald of er op deze locatie een definitieve voorziening nodig is en 
welke dit dan zal zijn (kan in meervoud zijn). 

  De omgeving zal over de tijdelijke voorziening en het vervolg worden geïnformeerd.  



  Er zo spoedig mogelijk een locatiebezoek komt tussen de wethouder, vakambtenaar en de bewoners. Het doel 
is een beeld te krijgen van de ongelukken die hier hebben plaatsgevonden. Deze input wordt meegenomen in 
het veiligheidsonderzoek van deze locatie. 

  Het onderzoeksvoorstel is opgesteld en wij in gesprek zijn met een adviesbureau voor de uitvoering van dit 
onderzoek. Doel is om het onderzoek op 1 maart 2022 afgerond te hebben. Maart wordt dan gebruikt om de 
onderzoeksresultaten in raadsinformatie uit te werken en eventueel een raadsvoorstel voor bijv. aanpassing van 
de gemeentelijk richtlijnen en evt. benodigde begrotingswijzigingen op te stellen. De raad mag dit in april of 
uiterlijk mei 2022 verwachten.  

  Er na overleg met de Voorzitter Havendagen een advies is opgesteld voor de veiligheid in en rond de haven 
(centrum Woerden). Dit advies wordt onderdeel van het eindadvies onderzoek ‘uitklimvoorzieningen bij kades en 
beschoeiingen’.    

Onderzoeksvragen  
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn. Ter kennisgeving geven wij daarom een overzicht van de vragen die wij 
met het onderzoek beantwoord willen krijgen.   

1. Wat zijn de locaties, met een kademuur of beschoeiing, waar het denkbaar is dat mensen (en (huis)dieren) 
ongewenst te water kunnen raken? 

2. Wat zijn de specifieke kenmerken voor de locaties uit het antwoord op vraag 1?  
a. Valhoogte, waterdiepte, afstand tot kant vanaf het midden watergang, aanwezige obstakels, 

vaarverkeer, mate van aanwezigheid van mensen in de omgeving (hulp potentie), aanwezigheid 
voorzieningen, mate van aantrekkelijkheid voor (ongewenste) zwemrecreatie. 

3. Op welke van de locaties uit het antwoord op vraag 1 is het denkbaar dat (gezonde) mensen niet op eigen 
kracht en binnen max. vijf minuten uit het water kunnen komen?  

a. Wat maakt het dat dit zo is? Per locatie een motivatie. 
4. Op welke locaties zijn n.a.v. de antwoorden op vraag 1 en 3 oplossingen gewenst? 
5. Welke oplossingen worden geadviseerd als antwoord op de uitkomsten van vraag 4 en in combinatie met de 

eigenschappen uit antwoord op vraag 2? 

 
 
   
 
Financiën 
De onderzoekskosten wordt gedekt uit de bestaande exploitatiemiddelen beschoeiingen & kademuren. Hiervoor is geen 
begrotingswijziging nodig. 
Voor de maatregelen die uit het onderzoekadvies voortvloeien zal, indien nodig, via de reguliere P&C cyclus op een later 
moment dekking worden gevraagd. 
 
   
 
Vervolg 
Zodra het onderzoek is afgerond en het advies is opgesteld zal het college u uiterlijk mei 2022 hierover informeren.  
 
   
 
Bijlagen 
 


