
Raadsvoorstel 
 
Opsteller 
Hazeleger, Len 

 

Vergadering van 
18 januari 2022 

 

Kenmerk 
Z/21/022585 / D/22/048668 

 

Portefeuillehouder 
Arjan Noorthoek 

 

Portefeuille 
Verkeer en Vervoer 

 

Onderwerp 
Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan 

 

 
 
   
 
Samenvatting 
Wij stellen de Raad voor om een ongelijkvloerse kruising onder de Steinhagenseweg/Beneluxlaan te realiseren en hiertoe 
de planvoorbereiding te starten. Het belangrijkste gevolg hiervan is het beschikbaar stellen van een aanvullend bruto 
voorbereidingskrediet voor de realisatie van  ongelijkvloerse kruising van €952.000 en €97.500 voor een onderzoek naar 
een oplossing voor het verkeersknelpunt kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade.  
 
Op 12 maart 2020 heeft uw gemeenteraad het besluit genomen (19R.00932) een voorkeur uit te spreken voor een 
ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad als meest veilige alternatief voor het overstekende fiets- en 
wandelverkeer over de rotonde op de Steinhagenseweg. Na dit raadsbesluit is gestart met een onderzoek naar de 
ruimtelijke en financiële uitwerking van deze kruising en een extra toeleidende fietsroute.  
 
Resultaat van het uitgevoerde onderzoek naar de ongelijkvloerse kruising is het advies om het ontwerp van de 
ongelijkvloerse kruising vast te stellen, deze te realiseren en te starten met de planvoorbereiding. Daarnaast wordt 
geadviseerd te starten met een onderzoek naar een passende oplossing voor het verkeersknelpunt op het kruispunt 
Amsterdamlaan – Eilandenkade. Verder wordt geadviseerd om, op basis van het uitgevoerde onderzoek naar een extra 
toeleidende fietsroute om het gebruik van de ongelijkvloerse kruising te vergroten, een voorkeur uit te spreken voor route 
4 (zie bijlage 2) als enige kansrijke fietsroute. Geadviseerd wordt om het besluit over de realisatie van route 4 pas te 
nemen nadat er een onderzoek is uitgevoerd naar het verkeersknelpunt op de kruising Amsterdamlaan en hier een 
integrale afweging in te maken. Als laatste wordt geadviseerd om route 1 (zie bijlage 2) uit het onderzoek te realiseren om 
daarmee de fijnmazigheid van het fietsnetwerk te vergroten en bestaande fietsstructuren intact te houden.  
  
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. In te stemmen met het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising ter vervanging van de huidige rotonde bij de 
Steinhagenseweg, deze te realiseren en hiertoe de voorbereiding te starten. 

2. De hiervoor benodigde aanvullende bruto investering van € 952.000 (netto €927.000) met ingang van 2023-
2024 op te nemen in de investeringsbegroting.  

3. Kennis te nemen van de uitkomsten naar een globale verkeersanalyse op het functioneren van het kruispunt 
Amsterdamlaan – Eilandenkade en het college de opdracht te geven om op korte termijn een onderzoek te 
starten om te komen tot een passende oplossing om het knelpunt op te lossen en hiervoor een 
voorbereidingskrediet van € 97.500 beschikbaar te stellen. 

4. Een voorkeur uit te spreken voor route 4 (zie figuur 2) als enige kansrijke optie om het gebruik van de fietstunnel 
te vergroten, maar het besluit over de realisatie pas te nemen als de resultaten van het onderzoek naar het 
kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade bekend zijn en hier een integrale afweging in te maken.  



5. In te stemmen met de realisatie van route 1 (zie figuur 2) als quick win voor de fijnmazigheid van het 
fietsnetwerk en deze integraal onderdeel te laten uitmaken van de voorbereiding en uitvoering van de 
ongelijkvloerse kruising 

 
 
   
 
Inleiding 
De huidige oversteek voor langzaam verkeer op de rotonde bij de Steinhagenseweg (toekomstige Beneluxlaan) is 
verkeersonveilig en in de spitsperioden overbelast. In de afgelopen jaren hebben meerdere letselongevallen 
plaatsgevonden. Het grote aantal fietsers (en voetgangers) dat de Steinhagenseweg/ Beneluxlaan op deze locatie kruist 
verhoudt zich niet goed tot het aanwezige aantal motorvoertuigen (voornamelijk auto’s). Doordat de fiets- en 
voetgangersoversteek voorrang heeft, zorgt het grote aantal overstekende fietsers en voetgangers ervoor dat – met name 
in de spits – de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer stagneert. De wachttijd voor automobilisten is hierdoor soms 
dermate lang, dat automobilisten het risico nemen om gebruik te maken van de (soms te korte) hiaten in de 
(schoolgaande) fietsstromen en zo voor zeer verkeersonveilige situaties zorgen.  
 
In het vastgestelde bestemmingsplan voor Snellerpoort zal de huidige fietsoversteek bij de rotonde vervallen. Bij de 
ontwikkeling van Snellerpoort is tot nu toe uitgegaan van de realisatie van een (gelijkvloers) kruispunt aan de 
noordwestzijde van het gebouw van Roche. Echter, uw raad heeft het college door middel van een motie (d.d. 18 
december 2018) opgedragen ‘om de uitwerking en financiering van een toekomstige verkeerssituatie op de 
Steinhagenseweg, waarbij auto- en fietsverkeer van elkaar gescheiden worden, op de kortst mogelijke termijn ter 
besluitvorming voor te leggen aan de raad.’ Naar aanleiding van deze motie is een verkenning uitgevoerd naar 
verschillende varianten voor een veilige oversteek. Naar aanleiding van deze resultaten heeft uw raad op 12 maart 2020 
het besluit genomen (19R.00932) voorkeur uit te spreken voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan 
Ruijspad als meest veilige oplossing voor het overstekende fiets- en wandelverkeer over de rotonde op de 
Steinhagenseweg. Uw raad heeft het college opdracht gegeven om deze ongelijkvloerse kruising ruimtelijk en financieel 
uit te werken en onderzoek te doen naar een extra toeleidende fietsroute om zoveel mogelijk fietsverkeer door de 
ongelijkvloerse kruising te geleiden.  
 
In dit voorstel leggen we de uitkomsten van dit onderzoek ter besluitvorming aan u voor en onderbouwen we de voorkeur 
voor een kwalitatieve inpassing van de ongelijkvloerse kruising. Daarnaast informeren wij u over de resultaten van de 
verkenning naar de vier fietsroutes die het gebruik van de ongelijkvloerse kruising zouden kunnen doen toenemen en 
doen een voorstel hoe hier een vervolg aan te geven. Uit het gevoerde participatieproces is ook de sterke behoefte 
duidelijk geworden om ook direct aanverwante verkeersknelpunten integraal te beschouwen. In dat kader is een eerste 
verkeersanalyse uitgevoerd naar het functioneren van de kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade. In dit raadsvoorstel 
informeren wij u over de resultaten van deze analyse en doen een voorstel voor een vervolg. 
 
Ongelijkvloerse kruising  
De ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad vormt samen met de verlegging van de Steinhagenseweg 
(Verlengde Beneluxlaan) en het snelfietspadtracé Station Woerden – Veldwijk één integraal project onder de naam 
‘Beneluxlaan Woerden’. In de basis zijn dit drie afzonderlijke projecten, maar een integrale aanpak is noodzakelijk omdat 
de fiets- en auto infrastructuur als geheel met elkaar samenhangen. Middels een raadsinformatiebrief (D/21/036349) 
informeerden we uw raad op 5 oktober 2021 over de stand van zaken van deze projecten. Sindsdien is de ruimtelijke 
inpassing van de ongelijkvloerse kruising uitgewerkt en hebben we de bijbehorende financiën in beeld gebracht.  
 
Het ontwerp voor de ongelijkvloerse kruising is ruimtelijk ingepast en gaat uit van een verhoogde ligging van de 
Beneluxlaan. Een verhoogde ligging maakt de fietstunnel fiets- en sociaal veiliger en veiliger in gebruik. Ook worden de 
twee te ontwikkelen woongebieden Snellerpoort en het Stationsgebied kwalitatief beter met elkaar verbonden. Een ander 
groot voordeel is dat het fietspad boven het grondwater komt te liggen en daarmee financieel een stuk voordeliger is dan 
een diepe tunnelbak. Hiermee wordt ook aanzienlijk minder beton gebruikt. Daarmee is een verhoogde ligging duurzamer 
en past in de gedachte van het door de gemeente Woerden ondertekende Betonconvernant en zijn er minder raakvlakken 
met ondergrondse kabels en leidingen. Omdat de lengte van de tunnelbak aanzienlijk kleiner is geworden, is het tevens 
mogelijk om de potentiële bouwkavel C uit de vastgestelde stedenbouwkundige visie Stationsgebied Woerden te 
ontsluiten en dus te ontwikkelen.  
 
In goed overleg met de eigenaar van het kantoorpand aan de Beneluxlaan 2 en huurder Roche Nederland B.V. is ervoor 
gekozen om een nieuwe ontsluiting voor het kantoorpand aan de zuidzijde te realiseren. Daarmee wordt voorkomen dat 
wijkvreemd verkeer straks door de nieuwe woonstraten van Snellerpoort zal rijden.  



  
figuur 1: visualisatie ongelijkvloerse kruising  
 
Klimaatbestendig  
Om de tunnel klimaatadaptief te ontwerpen, invulling te geven aan de klimaatroute op het Jan Ruijspad en het creëren 
van een robuust watersysteem, zoals is vastgelegd in de door de raad vastgestelde stedenbouwkundige visie 
Stationsgebied Woerden, worden de toekomstige watergangen met elkaar verbonden.  
 
In het beleidsplan Klimaatbestendig 2050 2.0 (vastgesteld in 2020) staan onder andere eisen voor de te realiseren 
oppervlakte oppervlaktewater en eisen voor de robuustheid van het watersysteem. Bij de te realiseren oppervlakte water 
volgt Woerden de eis van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit houdt in dat van de totale oppervlakte 
bebouwing en verharding 15% gerealiseerd moet worden in de vorm van oppervlaktewater. Deze watergang draagt bij 
aan het realiseren van deze eis. Het verbinden van het watersysteem van de Poort van Woerden met dat van 
Snellerpoort levert een groter, en daarmee robuuster, watersysteem op.  
 
Subsidiebeschikking provincie Utrecht  
De provincie Utrecht heeft de ambitie om dé fietsregio van Europa te worden. Om de ambitie te realiseren heeft de 
provincie bijna 100 miljoen euro aan investeringen in het fietsnetwerk gepland staan tot 2023. Daarvoor is onder andere 
een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk nodig. De ongelijkvloerse kruising maakt onderdeel uit van dit 
regionaal fietsnetwerk. Omdat een groot deel van dit regionaal fietsnetwerk op grond ligt van andere gemeenten 
stimuleert de provincie middels subsidies andere wegbeheerders om te investeren in een vlotter, veiliger en comfortabeler 
fietsnetwerk. De provincie Utrecht heeft in samenwerking met gemeenten een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Uit die 
knelpuntenanalyse volgt een lijst met maatregelen die wel of geen hoge prioriteit hebben. De ongelijkvloerse kruising is 
aangemerkt als een maatregel met hoge prioriteit. Maatregelen met hoge prioriteit komen in aanmerking voor een 
subsidiebijdrage van 65% met een maximum van €1.000.000. Op 14 juli 2021 heeft de gemeente Woerden deze 
aanvraag met succes ingediend. Op 23 september heeft de provincie middels een brief de kenbaar gemaakt het 
maximale bedrag van  €1.000.000 euro bij te dragen aan de realisatie van de ongelijkvloerse kruising.  
 
Tijdelijke weg  
In het kader van de gebiedsontwikkeling Snellerpoort wordt de huidige Steinhagenseweg verlegd parallel aan het spoor 
(Beneluxlaan). De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en de aanbesteding voor uitvoering heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De uitvoering zal zo snel mogelijk starten om daarmee ook spoedig te kunnen starten met de bouw van 
woningen in Snellerpoort. De aanleg van de Beneluxlaan en aanleg van de ongelijkvloerse kruising worden niet gelijktijdig 
uitgevoerd. Voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising moet nog een technische uitwerking plaatsvinden en een 
zogenaamde ruimtelijke ‘kruimelprocedure’ worden doorlopen. Het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising past namelijk 
net niet helemaal in het geldende bestemmingsplan. Om de doorstroming van de Steinhagenseweg/Verlengde 
Beneluxlaan tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse kruising te kunnen garanderen, complexe en dure 
uitvoeringsfaseringen en risico’s uit te weg te gaan en de verkeersveiligheid te borgen, wordt een tijdelijke route over de 
meest westelijke bouwvelden van Snellerpoort aangelegd aansluitend op de Steinhagenseweg. Ook wordt zo gelijktijdig 
de toekomstige buurtweg in de wijk voorbelast en zullen er in de toekomst minder snel verzakkingen plaatsvinden. De 
realisatie van deze tijdelijke route zal vooruitlopend op de realisatie van de ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd.  
De tijdelijke weg zal na realisatie van de ongelijkvloerse kruising weer dienen als tijdelijke fietsverbinding zolang de 
nieuwe fietsstructuur in de wijk Snellerpoort nog niet is gerealiseerd. Daarmee wordt ook geborgd dat de ongelijkvloerse 
kruising direct na aanleg in gebruik kan worden genomen door wandelaars en fietsers.  
 
Extra toeleidende fietsroute  
Vanwege het verplaatsen van de huidige fietsoversteek (rotonde) naar het noorden ter hoogte van het Jan Ruijspad 



(ongelijkvloerse kruising) zal naar verwachting iets meer fietsverkeer gebruik gaan maken van de gelijkvloerse kruising bij 
de Amsterdamlaan – Eilandenkade. Met name fietsers komend vanuit de Harz- en Bergstraat zullen deze kruising meer 
gaan gebruiken. Naar verwachting gaat het om circa 1.000 fietsers per etmaal.  
 

  
Figuur 2: Overzicht toeleidende fietsroutes  
 
De raad heeft verzocht een verkenning te starten naar een extra fietsroute. Het doel is om met een extra fietsroute de 
fietsers die gebruik maken van de gelijkvloerse kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade een aantrekkelijk en veilig 
alternatief te bieden en zo het gebruik van de ongelijkvloerse kruising te vergroten. Uit het onderzoek en de gesprekken 
met de omgeving is gebleken dat de middelste twee fietsroutes (2 en 3) weliswaar een effectieve fietsverbinding kunnen 
opleveren, maar dermate impactvol en kostbaar zijn dat deze routes niet als kansrijke fietsverbindingen worden gezien. 
De meeste westelijke fietsroute (1) kent een minimale impact op de omgeving. Ook de kosten om deze route te realiseren 
zijn laag omdat grotendeels gebruik wordt gemaakt van bestaande fietsinfrastructuur. De route zal echter niet of 
nauwelijks gebruikt gaan worden als alternatief voor een route over de oversteek Amsterdamlaan – Eilandenkade. De 
meest oostelijke fietsroute (4) zou met enkele aanpassingen op de bestaande infrastructuur en een fietsbrug over het 
water een comfortabele, veilige en effectieve fietsroute kunnen opleveren. De kosten zijn in vergelijking met de twee 
middelste twee fietsroutes aanzienlijk lager en ook de impact op de omgeving is minder. Deze route heeft inhoudelijk 
gezien ook de voorkeur.  
 
Alhoewel route 1 geen effectieve fietsverbinding oplevert voor fietsverkeer komend vanuit de Harz- en Bergstraat in de 
richting van het station Woerden en de binnenstad, is uit de gesprekken de omgeving gebleken, dat het toch verstandig 
om deze route te realiseren. In het huidige ontwerp van Snellerpoort is uitgegaan van het opheffen van het fietspad aan 
de zuidzijde van de Steinhagenseweg (tussen Minkema en het winkelcentrum Snel en Polanen). Op deze plaats wordt 
een wandelpromenade aangelegd. Gevolg is dat meer fietsverkeer komend vanuit de Amsterdamlaan en Schrijverspad 
via de Eilandenkade en Terschellingerkade zullen fietsen. Met het realiseren van deze ‘nieuwe’ fietsverbinding ten zuiden 
van het Rochegebouw kan de huidige fietsinfrastructuur intact blijven en een comfortabel alternatief bieden voor de route 
Eilandenkade – Terschellingerkade. Het gaat daarmee om een relatief klein stukje fietspad die het huidige fietspad ten 
westen van de Steinhagenseweg verbinding met de toekomstige buurtstraten van Snellerpoort. Door deze fietsverbinding 
te realiseren neemt de uiteindelijke fijnmazigheid van het fietsnetwerk toe wat ten goede komt aan het fietsgebruik in 
Woerden.  
 
Verkeersanalyse kruispunt Amsterdamlaan - Eilandenkade  
Uit het gevoerde participatieproces is onder andere duidelijk geworden dat bewoners zorgen hebben over de 
verkeersveiligheid en de doorstroming op de kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade. Bekend is dat in de huidige situatie 
autoverkeer met name in spitsperioden, niet altijd vlot de Steinhagenseweg kunnen oprijden of de woonwijk inrijden. De 
huidige rotonde op de Steinhagsenweg vormt momenteel een belemmering in de doorstroming van het autoverkeer. 
Voordeel is dat dit hiaten in de autostroom creëert wat verkeer van en naar de wijken de gelegenheid geeft om in of uit te 
voegen. Met het opheffen van de rotonde en de aanleg van de ongelijkvloerse kruising wordt de doorstroming bevordert, 
maar wordt het knelpunt op de Amsterdamlaan groter en neemt de verkeersonveiligheid voor fiets- en autoverkeer toe. 
Op verzoek van bewoners hebben wij een globale verkeersanalyse uitgevoerd naar het functioneren van dit kruispunt. De 
uitkomsten van de onderzoeken bevestigen de zorgen van de omgeving. Wachttijden kunnen oplopen tot meer dan een 
minuut waardoor het risico op onverantwoord rijgedrag en ongevallen sterk toeneemt. Deze kruising reeds in het 



Meerjarenverkeersprogramma is opgenomen. De urgentie om dit kruispunt op te pakken neemt echter zodanig toe dat 
het de nadrukkelijke aanbeveling behoeft om op korte termijn een verkenning te starten naar een passende oplossing 
voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Hierbij moeten de ruimtelijk en financiële consequenties inzichtelijk worden 
gemaakt en vervolgens ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.   
 
   
 
Participatieproces 
Participatieproces  
De ontwikkelingen binnen Snellerpoort hebben een grote impact op de omgeving. Daarom is het belangrijk de omgeving 
goed mee te nemen in de afwegingen die rondom het project ‘Beneluxlaan Woerden’ worden gemaakt. Voor de 
ongelijkvloerse kruising is een toegankelijk en transparant communicatietraject opgezet met momenten voor inspraak. 
Vanwege Covid-19 vond een groot deel van de communicatie en participatie online plaats. Het projectteam maakt gebruik 
van het online platform www.beneluxlaanwoerden.nl waar alle tekeningen, verslagen en presentaties staan en alle 
relevante informatie beschikbaar is. Dit platform hebben we tijdens de eerste brede informatieavond in maart 2021 
gelanceerd. Hier kan men alle actuele en relevante informatie vinden en zich aanmelden om op de hoogte te blijven van 
belangrijke ontwikkelingen en meedenken.  
 
Direct belanghebbenden ongelijkvloerse kruising  
Belangrijke direct belanghebbenden bij de ongelijkvloerse kruising zijn de fietsersbond en Roche. Het gebouw van Roche 
ligt naast de beoogde locatie van de ongelijkvloerse kruising. Met beide partijen is het projectteam in gesprek gegaan om 
uitgangspunten voor de ruimtelijke uitwerking op te halen. Op basis van de gesprekken met Roche is de kruising zo 
ontworpen dat Roche aan de zuidzijde ontsloten wordt.  
 
Brede omgeving ongelijkvloerse kruising  
De omgeving heeft geen inspraakmogelijkheid op de locatie of ruimtelijke inpassing van de ongelijkvloerse kruising. Wel 
boden we de omgeving gelegenheid om in gesprek te gaan hierover en vragen te stellen over de ongelijkvloerse kruising 
en de impact op de omgeving. We organiseerden twee (online) sessies in juni en september 2021 om de omgeving mee 
te nemen in de uitgangspunten, impact en stand van zaken van de ongelijkvloerse kruising. De reacties op het ontwerp 
waren positief en de nut en noodzaak werd erkent.  
 
Toeleidende fietsroutes  
In navolging van het verzoek van uw raad is het projectteam gestart met een verkenning naar diverse toeleidende 
fietsroutes, zoals ook gepresenteerd in het raadsvoorstel in maart 2020 (19R.00932). Tijdens de sessies met bewoners 
was dit een thema waarop we deelnemers vroegen om actief mee te denken. We presenteerden vier mogelijke fietsroutes 
naar de ongelijkvloerse kruising toe. Tijdens de sessie in juni inventariseerden we de opmerkingen, knelpunten en zorgen 
die leefden in de omgeving. Met name route 2 en 3 leverden veel weerstand op bij belanghebbenden vanwege de grote 
impact die deze routes heeft op hun woonomgeving. De input die we tijdens de sessie en in latere reacties hebben 
ontvangen, verwerkten we samen met aspecten als kosten en efficiëntie in het onderzoek naar de fietsroutes. Dit 
onderzoek presenteerden we tijdens de sessie in september 2021 aan de omgeving.  
 
Dit thema bleek zich niet goed te lenen voor een online sessie. Bewoners hadden behoefte om in gesprek te gaan. 
Daarnaast sloot het plenaire programma niet voor iedereen aan bij de aanwezige kennis. Daarom organiseren we op 18 
november 2021 een fysieke inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Naar aanleiding van deze inloopbijeenkomst hebben 
verschillende bewoners actief mee gedacht over mogelijke alternatieve toeleidende fietsroutes. De resultaten daarvan zijn 
als bijlage opgenomen bij de rapportage Verkenning toeleidende fietsroutes.    
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Ongelijkvloerse kruising  
Met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bereiken we het volgende:  

  een veilige en comfortabele kruising over de Beneluxlaan/Steinhagenseweg voor circa 7000 fietsers en 
voetgangers per dag, na realisatie van het nieuwbouwproject Snellerpoort;  

  een positief effect op het gebruik van de fiets; 
  een verbetering van de doorstroming op de Beneluxlaan en Steinhagenseweg. 

 
Toeleidende fietsroutes  
Door ten zuiden van het gebouw van Roche een fiets- en wandelverbinding te maken tussen het huidige fiets-/voetpad 
langs de Steinhagenseweg en de buurtstraten van gebiedsontwikkeling Snellerpoort (route 1) zal de fijnmazigheid van het 

http://www.beneluxlaanwoerden.nl/


fietsnetwerk worden vergroot en de fietsroute Eilandenkade – Terschellingkade wordt ontlast.  
 
Onderzoek kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade  
Het onderzoek brengt de oplossingen in kaart voor het vergroten van de doorstroming en de verkeersveiligheid voor 
zowel het verkeer vanuit de wijken als op de Steinhagenseweg. Met een gedegen participatietraject creëren we draagvlak 
voor de dan beoogde oplossing. Op basis van zowel de input van de omgeving als een overzicht van de financiële en 
ruimtelijke consequenties, verwachten we dat de Raad een weloverwogen keuze kan maken voor realisatie.  
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Ongelijkvloerse kruising  
Het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising wordt technisch verder uitgewerkt en aanbesteed. Ook wordt het 
bestemmingsplan middels een zogenaamde kruimelprocedure gewijzigd om de bouw zowel planologisch als juridisch 
mogelijk te maken. Vervolgens starten we met de bouw van de ongelijkvloerse kruising en de nieuwe ontsluiting van 
kantoorpand Beneluxlaan 2 (Roche). De tijdelijke weg over de meeste westelijke bouwvelden van Snellerpoort zal 
voorafgaand aan deze werkzaamheden worden aangelegd.  
 
Toeleidende fietsroutes  
We realiseren een fiets- en voetverbinding tussen het huidige fiets-/voetpad langs de Steinhagenseweg en de 
buurtstraten van gebiedsontwikkeling Snellerpoort.  
 
Onderzoek kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade  
Er zal een uitgebreide verkeersanalyse worden opgesteld. Vervolgens worden meerdere mogelijke alternatieven 
beoordeeld op effectiviteit, kosten en de mate van impact op de omgeving. Aan de hand van deze beoordeling zullen één 
of meerdere kansrijke alternatieven nader worden uitgewerkt. Bij dit onderzoek zal de omgeving worden betrokken, ook 
zijkunnen alternatieven aandragen. Vervolgens zal er een voorkeursalternatief aan de Raad worden voorgelegd ter 
besluitvorming. 
 
   
 
Argumenten 

1. In te stemmen met het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising ter vervanging van de huidige rotonde bij 
de Steinhagenseweg, deze te realiseren en hiertoe de voorbereiding te starten, omdat: 

  Dit ontwerp verkeerskundig het meest verkeersveilig is en sterk bijdraagt aan verbetering van een 
aantrekkelijke en comfortabele fietsstructuur in Woerden 

  Uit prognoses van het fietsgebruik blijkt dat er na de ontwikkeling van Snellerpoort circa 7000 fietsers per 
etmaal gebruik zullen maken van deze nieuwe fietsveilige ongelijkvloerse kruising.  

  Deze ongelijkvloerse kruising de doorstroming voor het autoverkeer op de toekomstige Benelxulaan en 
huidige Steinhagenseweg bevordert.  

  Dit ontwerp uitgaat van een verhoogde ligging van de Beneluxlaan en daardoor de fietsonderdoorgang 
sociaal veilig is. 

  Het fietspad boven het grondwater komt te liggen en daarmee financieel een stuk voordeliger is dan een 
diepe tunnelbak omdat er veel minder beton verwerkt hoeft te worden en er minder raakvlakken zijn met de 
ondergrondse kabels en leidingen.  

  Het ontwerp ruimtelijk is ingepast en rekening houdt met alle directe raakvlakken, zoals de 
gebiedsontwikkelingen Snellerpoort en Stationsgebied. 

  Het door de aanleg van een verhoogde ligging mogelijk is bouwkavel C te ontsluiten en dus te ontwikkelen, 
hetgeen complex en kostbaar was geweest bij een tunnel en dit de financiële prognoses van de 
grondexploitatie Stationsgebied versterkt en de haalbaarheid vergroot. 

  Met het toevoegen van een watergang onder de ongelijkvloerse kruising door er een robuust watersysteem 
ontstaat en dit invulling geeft aan de klimaatambities uit de vastgestelde stedenbouwkundige visie voor het 
Stationsgebied en het beleidsplan Klimaatbestendig 2050 2.0, de sociale veiligheid wordt vergroot en 
stedenbouwkundig  veel waarde toevoegt. 

2. De hiervoor benodigde aanvullende bruto investering van € 890.000 (netto €865.000) met ingang van 
2023-2024 op te nemen in de investeringsbegroting, omdat:    



  

  De ongelijkvloerse kruising conform de kostenraming (bijlage 4) te realiseren is voor een bedrag van 
€3.749.000 

  Er reeds een bruto bedrag van  €3.225.000 gereserveerd is in de begroting, waarvan 975.000 is geraamd 
voor een subsidie bijdrage van de provincie Utrecht en €300.000 euro  geraamd is in de grondexploitatie. 

  Er van dit bedrag genoemd onder lid b reeds €428.000 is uitgegeven als gevolg van de ruimtelijke en 
financiële uitwerking van de ongelijkvloerse kruising.  

  De provincie Utrecht in het kader van de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020 – 2023 een 
subsidiebeschikking (bijlage 6) heeft verleend ter grootte van €1.000.000 voor de voorbereiding en realisatie 
van deze ongelijkvloerse kruising, €25.000 meer dan in de begroting is geraamd. 

  In de grondexploitatie is geld gereserveerd is voor de aanleg van een volledige Beneluxlaan tot aan de 
huidige rotonde, maar met de realisatie van de ongelijkvloerse kruising het traject aanzienlijk kleiner is, 
daardoor €300.000 minder uitgegeven hoeft te worden aan de Beneluxlaan en dit bedrag te gebruiken als 
dekking voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising.   

  Met het toevoegen van een watergang onder de ongelijkvloerse kruising door circa €300.000 euro gemoeid 
is en dit bedrag onderdeel uitmaakt van de raming ongelijkvloerse kruising (bijlage 4). 

  Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 de raad heeft ingestemd met een strategisch 
investeringsvolume van 15 miljoen euro tot 2030, binnen deze investeringsruimte 3,7 miljoen euro was 
begroot voor de realisatie van de snelfietsroute Woerden – Utrecht, vanwege onder andere een hogere 
subsidiebijdrage slechts 1,2 miljoen euro benodigd is en daarmee een besparing is gerealiseerd van 2,5 
miljoen (D/21/006791).   
3. Kennis te nemen van de uitkomsten naar een globale verkeersanalyse op het functioneren van het 

kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade en het college de opdracht te geven om op korte termijn een 
onderzoek te starten om te komen tot een passende oplossing om het knelpunt op te lossen en hiervoor 
een voorbereidingskrediet van € 97.500 beschikbaar te stellen, omdat: 

  Het kruispunt in de huidige situatie al aanpassing behoeft om de doorstroming en fietsveiligheid te vergroten 
  Met de toekomstige goede doorstroming op de Steinhagenseweg het verkeer van en naar de Eilandenkade 

en Amsterdamlaan te maken krijgt met oplopende wachttijden en de verkeersonveiligheid voor zowel het 
fiets- als autoverkeer toeneemt.  

  Dit recht doet aan de zorgen die er in de omgeving van dit kruispunt leven. 
  De raad met de uitkomsten van die onderzoek een integrale afweging kan maken in de verkeersveiligheid 

en doorstroming op deze locatie en in samenhang met een keuze over een eventuele extra toeleidende 
fietsroute  

  Daarmee een verkenning kan worden uitgevoerd naar een oplossing voor dit verkeersknelpunt 
  De ruimtelijke en financiële consequenties in beeld kunnen worden gebracht 
  Er een gedegen participatieproces kan worden doorlopen 
  De resultaten aan de raad kunnen worden voorgelegd ter besluitvorming. 

4. Kennis te nemen van de resultaten naar de verkenning naar een extra toeleidende fietsroute en een 
voorkeur uit te spreken voor route 4 als enige kansrijke optie om het gebruik van de fietstunnel te 
vergroten, maar het besluit over de realisatie pas te nemen als de resultaten van het onderzoek naar het 
kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade bekend zijn en hier een integrale afweging in te maken, omdat: 

  Route 4 een effectieve route is en een verbetering van de huidige verkeerssituatie oplevert 
  Route 4 geen grote impact heeft op de huidige omgeving 
  Er daarmee duidelijkheid komt voor de bewoners rondom de fietsroutes 2 en 3 en met dit besluit de onrust 

afneemt.  



5. In te stemmen met de realisatie van route 1 als quick win voor de fijnmazigheid van het fietsnetwerk en 
deze integraal onderdeel te laten uitmaken van de voorbereiding en uitvoering van de ongelijkvloerse 
kruising, omdat: 

  De route voor ongeveer  €50.000 te realiseren is en deze kosten gedekt zijn in de raming van de 
ongelijkvloerse kruising  

  Hiermee de huidige fietsstructuur intact blijft en de uiteindelijke fijnmazigheid van het fietsnetwerk wordt 
vergroot 

  De realisatie van deze fietsverbinding gelijktijdig met de ontsluiting van het Rochegebouw kan plaatsvinden 
  Het uitgangspunt voor deze fietsverbinding is dat er ook maatregelen getroffen moeten worden om te 

voorkomen dat dit een ‘sluiproute’ wordt voor het fietsverkeer tussen het Minkema College en het 
winkelcentrum.   

 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1.1 Risico’s 
  
De ongelijkvloerse kruising technisch verder uit te werken en te realiseren met het risico dat: 

  Kosten als gevolg van prijsstijgingen in de markt kunnen toenemen 
  Er vertraging kan optreden door bezwaren op de wijziging in het bestemmingsplan of door levertijden en 

hierdoor de bijdrage van de Provincie Utrecht in gevaar komt. De beschikking eist namelijk dat de 
ongelijkvloerse kruising voor 2024 gerealiseerd moet zijn. 

  Er vertraging kan optreden door bezwaren op de wijziging in het bestemmingsplan of door levertijden waardoor 
de tijdelijke Beneluxlaan langer in gebruik moet blijven en de bouw op de meeste westelijke bouwvelden in 
Snellerpoort hierdoor kunnen vertragen.  

   

2.1 Kantekeningen 
  Met een verhoogde ligging van de Beneluxlaan de geluidsbelasting binnen de gestelde geluidsnormen blijft, 

maar de geluidsbelasting wel iets zal toenemen. 
  Het prijspeil van de kostenraming gebaseerd is op 1 januari 2022 en toekomstige prijsstijgingen in deze raming 

niet zijn verwerkt 

 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit  
Ongelijkvloerse kruising  
De bruto kosten voor het realiseren van de ongelijkvloerse kruising zijn op €4.177.000 geraamd. Hierbij is uit gegaan van 
een verhoogde ligging met watergang, realisatie eind 2023/begin 2024. De kostenraming is gebaseerd op prijspeil 1 
januari 2022 en kent een onzekerheid van – 17,5 % en + 25% (bijlage 4)  
 
Er is in 2021 en 2022 een totaal bruto krediet voor de ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan beschikbaar gesteld van 
€2.925.000. Daar is uitgegaan van een subsidie van €975.000. Daarnaast is in de grondexploitatie €300.000 geraamd. 
Verwacht wordt dat voor de aanleg van deze kruising in de jaren 2022-2024 een extra krediet benodigd zal zijn van bruto 
€952.000 euro. Omdat de subsidiebijdrage €25.000 hoger is uitgevallen zal per saldo een investeringsbedrag van 
€927.000 euro ten laste van de gemeente komen.  
 
Deze hogere investering van €927.000 zal uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 1,5% rente, met ingang 
van 2025, leiden tot een extra kapitaallast van €51.002. Tevens zullen miv 2025 de onderhoudskosten met €10.000 per 
jaar stijgen. Per saldo zal de structurele jaarlast miv 2025 met 61.002 euro toenemen, bovenop de jaarlast van €107.250 
die reeds in de begroting is verwerkt.  
 
Voorgesteld wordt de extra benodigde investering van €952.000 (927.000 + 25.000 bruto) met ingang van 2023 op te 
nemen in de begroting (investeringsschema 2023-2024) en de extra structurele jaarlasten van €61.002 te verwerken in de 
meerjarenbegroting. Dan kan ook direct de eventuele herziene indexering worden meegenomen.  



 
Onderzoek kruising Amsterdamlaan - Eilandenkade  
De voorbereidingskosten voor het onderzoek naar een passende oplossing voor het verkeersknelpunt op het kruispunt 
Amsterdamlaan - Eilandenkade worden geraamd op €97.500.  
 
Met het aanvragen van dit voorbereidingskrediet wordt beoogd om, na uitvoering van het onderzoek, de resultaten aan de 
raad voor te leggen en een voorstel te doen om het knelpunt op het kruispunt op te lossen. Volgend op dit voorstel zal, na 
goedkeuring door de raad, een aanvullend bruto krediet worden aangevraagd voor de uitvoering van de voorgestelde 
maatregel. Momenteel is het lastig om richtinggevende bedragen te noemen die de mogelijke maatregelen zullen kosten. 
Een grove inschatting is dat deze kosten waarschijnlijk in een range liggen tussen de €500.000 en €2.000.000. Naar 
verwachting zal in 2023 de raad worden gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor realisatie van de 
betreffende maatregel.  
 
De rentelasten van 1.463 euro voor dit voorbereidingskrediet worden gedekt binnen de exploitatie verkeer.  
 
Onzekerheid en risico  
 
Ongelijkvloerse kruising  
Gelet op de omvangrijke investering, de complexe opgave en de ramingsonzekerheid is het van belang om in het 
projectmanagement strikt te sturen op de beheersing van de financiële risico’s. Dat neemt niet weg dat onzekerheden 
blijven bestaan, met name in de grondstoffenmarkt, maar ook in de aanbesteding. Dat kan meevallers en tegenvallers 
opleveren, de onzekerheid van de totale investering wordt geraamd op – 17,5% en + 25% en is gebruikelijk in deze fase 
van een project.  
Ook is het prijspeil van de kostenraming gebaseerd op 1 januari 2022. Alhoewel dit tijdens het opstellen van de 
kostenraming de meeste recente gegevens waren zijn daarmee toekomstige prijsstijgingen in deze raming niet verwerkt. 
In de voorjaarsnota zal derhalve de dan bekende indextering worden verwerkt. Hierdoor blijft het risico bestaan dat door 
financiële tegenvallers, alsnog aanvullende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld.  
  
 
   
 
Communicatie 
Communicatie  
Het raadsbesluit zal middels de volgende kanalen bekend worden gemaakt:  
• Persbericht aan de media;  
• Gemeentelijk website;  
• Woerdense Courant (infopagina);  
• Projectwebsite Beneluxlaan;  
• Social media-kanalen (Twitter en Facebook).  
  
 
   
 
Vervolgproces 
Gedurende de technische uitwerking en de te doorlopen wijziging van het bestemmingsplan  zal een vervolg worden 
gegeven aan het proces van participatie. Ook zal een apart participatieproces worden op gezet om belanghebbende mee 
te nemen in de verkenning naar een oplossing voor het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade. De direct 
belanghebbenden worden persoonlijk betrokken door middel van persoonlijke gesprekken en ook worden uitgenodigd bij 
informatiebijeenkomsten en sessies. De bijeenkomsten, rapporten, onderzoeken en presentaties zullen weer gedeeld 
worden via het online platform Beneluxlaan.  
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Het betreft hier zowel de kaderstellende bevoegdheid van de raad alsook het budgetrecht van de  
raad (artikel 189 Gemeentewet e.v.) en de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake  
de huishouding van de gemeente (art. 108 juncto art. 147 Gemeentewet).  
  
 
   
 



Bijlagen 
1. Ontwerprapportage (D/22/048670) 
2. Resultaten verkenning toeleidende fietsroutes (D/22/048672) 
3. Verkeersanalyse kruispunt Amsterdamlaan - Eilandenkade (D/22/048673) 
4. Kostenraming Ongelijkvloerse kruising (D/22/049632) 
5. Participatieproces (D/22/048677) 
6. Beschikking Ongelijkvloerse kruising (D/22/048679) 



RAADSBESLUIT 
D/22/049799 
Z/21/022585 

Onderwerp: Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 18 januari 2022 van: 

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 189 en 108j. 147 

b e s l u i t: 

1. In te stemmen met het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising ter vervanging van de huidige
rotonde bij de Steinhagenseweg, deze te realiseren en hiertoe de voorbereiding te starten.

2. De hiervoor benodigde aanvullende bruto investering van € 952.000 (netto €927.000) met
ingang van 2023-2024 op te nemen in de investeringsbegroting.

3. Kennis te nemen van de uitkomsten naar een globale verkeersanalyse op het functioneren
van het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade en het college de opdracht te geven om
op korte termijn een onderzoek te starten om te komen tot een passende oplossing om het
knelpunt op te lossen en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 97.500 beschikbaar te
stellen.

4. Een voorkeur uit te spreken voor route 4 (zie figuur 2) als enige kansrijke optie om het
gebruik van de fietstunnel te vergroten, maar het besluit over de realisatie pas te nemen als
de resultaten van het onderzoek naar het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade bekend
zijn en hier een integrale afweging in te maken.

5. In te stemmen met de realisatie van route 1 (zie figuur 2) als quick win voor de fijnmazigheid
van het fietsnetwerk en deze integraal onderdeel te laten uitmaken van de voorbereiding en
uitvoering van de ongelijkvloerse kruising

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
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1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Movares een 
voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor een fietsonderdoorgang 
onder de Beneluxlaan. De Beneluxlaan krijgt een nieuw tracé 
langs het spoor, om de nieuwbouwontwikkeling Snellerpoort 
heen. De fietsonderdoorgang biedt fietsers en voetgangers een 
veilige kruising met de Beneluxlaan. 

De fietsonderdoorgang is daarmee een belangrijke schakel 
tussen Snellerpoort en het Stationsgebied (zie figuur 1).

In deze rapportage over het VO van de fietsonderdoorgang 
Beneluxlaan worden eisen, uitgangspunten en ontwerpkeuzes 
toegelicht. 

In de bijlagen zijn verschillende documenten opgenomen die op 
specifieke onderwerpen meer detailonderbouwing bieden.
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Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied met toekomstige ontwikkelingen
(oranje = Snellerpoort, rood = stationgsgebied, blauw = Beneluxlaan, geel = 
fietsonderdoorgang)



2. Proces

Als vertrekpunt geldt het raadsbesluit van 12 maart 2020 waarin 
gekozen is voor een ongelijkvloerse kruising in de vorm van 
een fietstunnel, als veilige oversteek van de Steinhagenseweg/
Beneluxlaan. Het college heeft opdracht gekregen dit verder 
ruimtelijk en financieel uit te werken.

Het VO van de fietsonderdoorgang Beneluxlaan is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met het gemeentelijke 
projectteam. Voor de integrale aansluiting op de projecten 
Snellerpoort en Visie Stationsgebied zijn ontwerpsessies 
georganiseerd. In deze sessies zijn ontwerpuitgangspunten 
opgehaald en, waar nodig, keuzes geformuleerd. Deze 
uitgangspunten en keuzes zijn tussentijds getoetst en vastgelegd 
via de betrokken projectgroepen en de interne regiegroep. De 
gekozen ontwerpuitgangspunten zijn geïntegreerd in het VO van 
de fietsonderdoorgang.

Op 31 maart en 2 juni 2021 is de opgave resp. het concept 
VO van de fietsonderdoorgang gepresenteerd op online 
informatiebijeenkomsten over de Beneluxlaan voor bewoners uit 
omliggende wijken.
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3. Situatie en functie

Huidige situatie

In de huidige situatie loopt de Minkemalaan vanaf de rotonde 
Steinhagenseweg naar de Beneluxlaan, die het kantoorgebouw 
met daarin o.a. Roche ontsluit (hierna: Roche-gebouw). Richting 
het westen is het Jan Ruijspad gelegen, een vrijliggend fietspad 
dat een schakel vormt in de verbinding tussen het station/
centrum en de rotonde Steinhagenseweg (zie figuur 2).

Toekomstige situatie

De fietsonderdoorgang is figuurlijk het kruispunt tussen de 
ontwikkelingen Stationsgebied, Snellerpoort en de nieuwe 
Beneluxlaan. De stedenbouwkundige visie Stationsgebied resp. 
het bestemmingsplan voor Snellerpoort (woongebied) zijn beiden 
op 1 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld (zie figuur 3). 
Voor Snellerpoort is de bouwplanontwikkeling inmiddels in 
voorbereiding en is een concept VO inrichtingsplan voor de 
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Figuur 2: Luchtfoto van het plangebied Figuur 3: Stedenbouwkundige visie Stationsgebied met locatie van de fietson-
derdoorgang



openbare ruimte opgesteld (zie figuur 4). 
De fietsonderdoorgang heeft een aantal belangrijke 
raakvlakken. Deze zijn onderzocht bij het bepalen van de 
ontwerpuitgangspunten, zie hoofdstuk 5, of worden nog nader 
verkend of worden nog nader uitgewerkt in de vervolgfase van 
definitief ontwerp.:
• Aansluitingen bouwkavels FNV, C1 en Rabo volgens Visie 

Stationsgebied;
• Ontsluiting van het gebouw Roche;

Figuur 4: Voorlopig ontwerp inrichtingsplan Snellerpoort met de Beneluxlaan en 
snelfietspad langs noordzijde en locatie van de fietsonderdoorgang
Oranje cirkel = fietsonderdoorgang

• Snelfietspad langs het spoor;
• Toeleidende fietsroutes vanuit Snel en Polanen en Waterrijk.

Autoverkeer

De nieuwe Beneluxlaan vervangt de huidige Steinhagenseweg 
vanaf de rotonde. In de basis vormt de Beneluxlaan de 
ontsluiting voor het FNV-kavel en de nieuwe woonwijk 
Snellerpoort. De ontsluitingen van kavel C1 en het Roche-

Figuur 5: Autostructuur en ontsluitingen rondom de fietsonderdoorgang
Oranje circel = fietsonderdoorgang
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gebouw zijn onderzocht bij ontwerpuitgangspunten 
(zie figuur 5).

Fietsverkeer en voetgangers

De onderdoorgang biedt een directe en veilige verbinding tussen 
Snellerpoort en het station en het centrum. Het sluit daarmee 
aan op het Jan Ruijspad in het stationsgebied (naar het westen 
en centrum) en op de oost-west fietsstraat in Snellerpoort. Tevens 
kunnen voetgangers gebruik maken van deze onderdoorgang.

Functies fietsonderdoorgang

De onderdoorgang onder de Beneluxlaan faciliteert fietsers en 
voetgangers (basisvariant) die de Beneluxlaan ongelijkvloers 
willen kruisen (zie figuur 6). 

Vanuit de visie Stationsgebied is het gewenst om de geplande 
watergang langs het Jan Ruijspad door te trekken richting 
Snellerpoort. Daarmee wordt het nieuwe landschappelijke beeld 
van het Jan Ruijspad verlengd en levert het een positieve bijdrage 
op aan het waterafvoersysteem, klimaatadaptatie en een sociaal 
veiliger (want: bredere) fietsonderdoorgang. Een waterverbinding 
in de onderdoorgang, die onderlangs de Beneluxlaan kruist, is 
daarmee onderdeel van de optimale variant.

Figuur 6: Functiekaart met ongelijkvloerse kruising
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4. Ontwerpuitgangspunten

4.1 Startdocumenten

Het ontwerp is gebaseerd op de volgende basiskaarten/
ontwerpen:
• Voorlopig ontwerp openbare ruimte Snellerpoort en ontwerp 

Beneluxlaan, concept d.d. 10 mei 2021
• Stedenbouwkundige visie Stationsgebied, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 1 juni 2021

4.2 Fiets- en voetpadstructuur

• De snelfietsroute langs het spoor en het Jan Ruijspad (inclusief 
de fietsonderdoorgang) hebben een andere functie. De 
snelfietsroute heeft een regionale functie, terwijl het Jan 
Ruijspad (inclusief de fietsondergang) een lokale functie heeft. 
Daarom blijven deze twee fietsroutes gescheiden tot nabij het 
station. Er is daarmee geen aansluiting van de snelfietsroute 
op de fietsonderdoorgang.

• Het Roche-gebouw krijgt een directe aansluiting op de 
fiets- en voetpadverbinding in de onderdoorgang. Via een 
korte trap is het trottoir voorlangs de noordelijke ingang 
van het Roche-gebouw aangesloten op het voetpad in de 

onderdoorgang en het biedt daarmee een directe verbinding 
met het station en centrum.

• Vanaf de FNV-kavel komt geen voetpad over de watergang 
die direct aansluit op de fietsonderdoorgang. De 
Minkemalaan wordt voor fietsers ontsloten via de Van der 
Valk Boumanlaan en de Helsinkilaan/Oslolaan (gelet op 
het saneren van de rotonde Steinhagenseweg incl. huidige 
fietsoversteek). 

Figuur 7: Fietspaden die niet aansluiten op de fietsonderdoorgang en vervallen
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• In de huidige situatie bevinden zich fiets- en voetpaden langs 
de Rabo-kavel. Deze komen te vervallen en er zijn geen 
aansluitingen op de fietsonderdoorgang gepland (zie figuur 
7). Behoudens de mogelijkheid om in de noordwesthoek 
van de Rabo-kavel via een aantal traptreden het voetpad te 
bereiken in de onderdoorgang. Op dit punt is het voetpad 
overigens weer bijna op maaiveldniveau.

• Het is de opgave om een aantrekkelijke fietsverbinding te 
creëren tussen Snellerpoort en de wijken Snel en Polanen en 
Waterrijk zodat de fietsonderdoorgang optimaal – door zo 
veel als mogelijk fietsers – wordt gebruikt. In het raadsvoorstel 
van maart 2020 is opgenomen dat een viertal mogelijke 
routes worden verkend. Dit vindt plaats in een apart traject; 
daarom is deze opgave niet verder benoemd in deze 

Figuur 8: Opgave om een aantrekkelijke route te maken vanuit Snel en Polanen 
en Waterrijk naar de fietsonderdoorgang.

rapportage over het VO van de fietsonderdoorgang (zie 
figuur 8).

4.3 Ruimtelijk

• Als esthetisch uitgangspunt geldt aansluiting op de 
stedenbouwkundige visie Stationsgebied. Dit betekent 
continuïteit van en ruimte geven voor het nieuwe profiel 
van het Jan Ruijspad. In de optimale variant van de 
fietsonderdoorgang wordt de nieuwe watergang langs het 
Jan Ruijspad doorgetrokken richting Snellerpoort (zie figuur 
9). De watergang onderlangs de Beneluxlaan hoeft niet 
doorvaarbaar te zijn aangezien dit ook geldt in Snellerpoort.

• Vanuit Snellerpoort is er de stedenbouwkundige eis de 

Figuur 9: Impressie Jan Ruijspad met in de verte de verhoogde Beneluxlaan 
(uitsnede uit stedenbouwkundige visie Stationsgebied)
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oost-west verbinding van Snellerpoort met het station en 
de binnenstad ruimtelijk te verankeren. Dit stelt hoge eisen 
aan het comfort en de ruimtelijke beleving van de doorgang 
onder de Beneluxlaan. Voldoende maat, combinatie met 
water en ruime taluds moeten de stedenbouwkundig 
noodzakelijke aansluiting mogelijk maken.

• De Beneluxlaan kruist de fietsverbinding bovenlangs middels 
twee viaducten met een vide die tussen de rijbanen is 
gelegen. Daarmee wordt extra licht en ruimtelijke beleving 
gecreëerd in de fietsonderdoorgang, die feitelijk als een 
verlaagd fietspad wordt aangelegd.

• De Beneluxlaan wordt verhoogd aangelegd op een hoogte 
van ca. NAP + 2,17 m. Daarmee sluit het goed aan op de 
hoogte van de FNV-kavel, die aan spoorzijde een verhoogd 
maaiveld kent van NAP +2,10 m (vlgs. stedenbouwkundige 
visie Stationsgebied).

• Uit een onderzoek naar geluidseffecten blijkt dat de 
verhoogde ligging van de Beneluxlaan toelaatbaar is, zonder 
aanvullende maatregelen of besluiten te hoeven nemen 
(Cauberg Huygen, maart 2021).

• Het fietspad in de onderdoorgang wordt 4,5 m breed en het 
voetpad 2,0 m. Doorrijdhoogte is 2,6 m.

• De toerit van de fietsonderdoorgang aan westzijde kent een 
flauw hellingspercentage van 2%; dit uitgangspunt volgt uit de 
stedenbouwkundige visie Stationsgebied.

• De toerit van de fietsonderdoorgang aan oostzijde kent 
een hellingspercentage van 5% wat met het te overwinnen 

hoogteverschil acceptabel is. Daarmee is de toerit inpasbaar 
ten opzichte van de ontsluitingen van het Roche-gebouw en 
de bouwkavel C1.

• De taluds van het grondlichaam van de verhoogde 
Beneluxlaan zijn in principe principe 1:3 - tenzij 
ruimtebeperking noopt tot 1:2 of 1:1 - om een ruimtelij 
aantrekkelijke en sociaal veilige doorgang te garanderen.

• De landhoofden in de onderdoorgang staan onder een kleine 
hoek van 10 graden schuin voor een grotere ruimtelijke 
beleving. Tussen het fiets- en voetpad en de watergang is een 
breedte gereserveerd van 2 m voor een oeverinrichting met 
nader te bepalen beschoeiing.

• De watergang is 6 m breed. Dit is smaller dan het 
principeprofiel uit de stedenbouwkundige visie Stationsgebied, 
maar nodig om de lengte van overspanning van de viaducten 
beperkt te houden, mede ten opzichte van de wegaansluiting 
op het FNV-kavel. Voor inzicht in het profiel zie figuur 10.

Figuur 10: Profiel onderdoorgang (voetpad 2 m, fietspad 4,5 m, berm 2 m en 
watergang 6 m)
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4.4 Buiten scope:

De volgende raakvlakken en aspecten bevinden zich buiten de 
scope van het voorlopig ontwerp van de fietsonderdoorgang:
• De snelfietsroute langs het spoor. Deze bevindt zich aan 

de noordzijde van de Beneluxlaan. Het snelfietspad moet 

Figuur 11: Aansluiting FNV-kavel via een kruising met brede middengeleider en 
C1-kavel via Snellerpoort

eveneens een hoogteverschil overwinnen om, ter hoogte van 
de FNV-kavel, aan te sluiten op het hogere maaiveld in het 
Stationsgebied. Het is aan te bevelen om het snelfietspad, 
mogelijk met enkele tussenplateaus, gelijk te laten stijgen met 
de noordelijke aanlanding van de Beneluxlaan.

• In het VO van de fietsonderdoorgang is rekening gehouden 
met aansluitingen van het FNV-kavel en C1-kavel. De 
(ontwerp)uitwerking van deze aansluitingen valt buiten de 
scope van het VO van de fietsonderdoorgang (zie figuur 11)

• De optie voor een zuidelijke ontsluiting van het Roche-
gebouw. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt om 
de ruimtelijke inpassing in de Promenade (Snellerpoort) 
te kunnen beoordelen en voor een aparte globale 
kostenschatting. De (ontwerp)uitwerking valt buiten de scope 
van het VO van de fietsonderdoorgang (figuur 12).

• Uitwerking en realisatie van een faseringsmaatregel om de 
Beneluxlaan te kunnen realiseren in relatie tot het verwijderen 
van de Steinhagensweg (zie figuur 13). 
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Figuur 13: Tijdelijke omleiding Beneluxlaan als faseringsmaatregel om verhoog-
de Beneluxlaan en fietsonderdoorgang te kunnen realiseren, vooruitlopend op 
verwijderen Steinhagenseweg

12

Figuur 12: Optie voor een zuidelijke ontsluiting van het parkeerterrein achter 
het Roche-gebouw. Dit is onderdeel van de optimale variant. Onderdeel van 
deze optie is om vrachtverkeer (expeditieverkeer, vuilniswagens en hulpdien-
sten) via de zuidelijke ontsluiting het parkeerterrein op te laten rijden en via de 
bestaande inrit aan de noordzijde het parkeerterrein weer af.



5. Voorlopig ontwerp

Aanlandingen

De aanlandingen van de viaducten worden gerealiseerd middels 
een grondophoging.Deze ophoging wordt normaliter met zand 
gerealiseerd, echter omdat de grondgesteldheid slecht is worden 
er te veel zettingen over een lange periode verwacht. De zetting 
en zettingstijd kan gereduceerd worden door toepassing van 
lichte ophoogmaterialen (zie figuur 14 voor een aantal 3D 
perspectieven).

Door het toepassen van een evenwichtconstructie, waarbij 
het aan te brengen gewicht gecompenseerd wordt door het 
bestaande massa te verwijderen, kan de ophoging snel en met 

minimale zettingen gerealiseerd worden.  In het VO is gekozen 
om EPS te gebruiken als lichte ophoogmateriaal om zodoende 
een evenwichtconstructie te bereiken en geen voorbelasting nabij  
spoor (mogelijke invloed van horizontale verplaatsing spoor).  In 
bijlage 6 is dit advies nader onderbouwd. 

Bruggen

De viaducten worden uitgevoerd als twee separate betonnen 
kunstwerken met ieder hun eigen paalfundering.

De vormgeving, concreet de afronding van de dekrand, sluit 
aan op de vormgeving van de toekomstige bruggen in de Be-
neluxlaan over de bestaande Cattenbroekertunnel. De dekrand 
kent een ‘buik’ die aan de onderzijde schuin afloopt zodat de 

Figuur 14: Vogelvlucht uit 3D model
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fietser een optisch dunner brugdek ervaart. Dit wordt versterkt 
door het hekwerk aan de bovenzijde van de viaducten niet in een 
betonnen massa uit te voeren.Het hekwerk wordt samengesteld 
met stalen stijlen met houten reling. Deze is verzwaard uit te voe-
ren zodat het hekwerk tevens een voertuigkerende functie heeft 
(zie figuur 15). 

Op de aanlandingen is geen rekening gehouden met voertuigke-
rende hekwerken. Dit is geen vereiste voor een binnenstedelijke 
weg waarop een snelheidsregime geldt van 50 km/u. Voor het 
verhoogde deel van de Beneluxlaan tussen de kavels FNV en C1 
is eveneens niet voorzien in een (voertuigkerend) hekwerk.  In 
de stedenbouwkundige visie Stationsgebied en de ontwikkelmo-
gelijkheden van FNV-kavel en C1-kavel is de verhoogde Bene-

Figuur 15: Bovenaanzicht bruggen

luxlaan eveneens een uitgangspunt.
Bruggen worden gefundeerd op prefab betonpalen. Gezien de 
wisselende opbouw van de ondergrond wordt geadviseerd om te 
funderen op een niveau waarop de draagkrachten orde grootte 
gelijk zijn. Dit betreft dan een diepte van ca. NAP -20,0 m. In 
bijlage 7 is het funderingsadvies nader onderbouwd.
De tunnelwanden en het hoogteverschil tussen de Beneluxlaan 
en het fietspad in de onderdoorgang wordt afgedekt met een 
schanskorf van 0,5 m dik.

Onderdoorgang

Het fietspad ter plaatse van de onderdoorgang ligt 0,5 m bo-
ven het beheerst polderpeil van NAP -1,73 m. Hierdoor kan dit 
fietspad op maaiveld aangelegd worden en hoeft dit niet in een 
betonnen bak gerealiseerd te worden. Momenteel vinden metin-
gen plaats van het grondwaterniveau. Niet uitgesloten kan wor-
den dat een hoger grondwaterniveau dan het beheerst polderpeil 
van NAP -1,73 m kunnen optreden. Momenteel vinden metingen 
plaats van het grondwaterniveau. Afhankelijk van de uitkomsten, 
kan een beheersmaatregel worden getroffen om in de fietson-
derdoorgang een deel te voorzien van betonnen platen, om het 
grondwater te keren. Dit risico is opgenomen in de kostenra-
ming. 
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Stamriool

In de as van Jan Ruijspad is een betonnen riool 500/750 ge-
legen middels een inspectieput is dit verbonden met het riool 
gelegen in het hart van de Beneluxlaan. Het riool ter plaatse 
van het Jan Ruijspad en de inspectieput zijn gelegen boven het 
niveau van het toekomstig maaiveld en dienen dus verplaatst en 
verlaagd te worden. Het riool in de Beneluxlaan is gelegen in het 
hart van de bestaande weg. In verband met toekomstig onder-
houd is het aan te bevelen om het riool buiten de toekomstige 
ophoging te leggen.
Het stamriool ligt in het toekomstige voetpad en in hart van de 
bestaande Beneluxlaan. De inspectieput ligt op snijpunt van deze 
lijnen. Het stamriool dient ten westen of oosten van de zuidelijke 
aanlanding Beneluxlaan verlegd te worden (rode stippellijnen, ter 
uitwerking in DO-fase (zie figuur 16).

Impressies

Naast het opstellen van een 3D model van onderdoorgang en 
aanlandingen zijn er een aantal visualisaties gemaakt van de 
viaducten ingepast in de toekomstige bebouwde omgeving. De 
visualisaties staan op de volgende pagina’s.

Figuur 16: Stamriool
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6. Kostenraming

Van het VO van de fietsonderdoorgang is een kostenraming 
opgesteld volgens SSK-systematiek. Deze sluit op € 3,5 miljoen 
excl. BTW en is op prijspeil januari 2021.
In deze kostenraming is rekening gehouden met de watergang 
in de onderdoorgang als onderdeel van de plusvariant. Gelet 
op de VO-fase, geldt een onzekerheid ten aanzien van gebruikte 
hoeveelheden en eenheidsprijzen, die zich vertaald in een 
bandbreedte (zogeheten variatiecoëfficiënt). 

Deze variatiecoëfficiënt is -/- 17,5 % en + 25 % wat leidt tot 
een kostenbandbreedte van € 2,9 miljoen tot  € 4,4 miljoen. 
In de uitwerking naar DO- en contracteringsfase kan deze 
bandbreedte verkleind worden.

In bijlage 8 is de SSK-raming opgenomen, evenals de globale 
kostenraming van het schetsontwerp van een zuidelijke 
ontsluiting voor het Roche-gebouw. In de SSK-raming zijn tevens 
de uitsluitingen opgenomen.

19



7. Vervolg

Voor de uitwerking in de DO- en contracteringsfase gelden de 
volgende aanbevelingen:
• Definitieve keuze voor de ontsluiting van het Roche-gebouw.
• Definitieve keuze voor trapverbindingen vanaf het

Roche-gebouw en de Rabo-kavel naar het voetpad in de
onderdoorgang.

• Monitoren van de grondwaterstand en verkrijgen van
afstemming en keuzes in de toepassing van eisen over
restzetting van het baanlichaam en drooglegging onder het
fietspad in de onderdoorgang.

• Opstellen van een verleggingsplan voor aanpassingen aan
het stamriool
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AAspect  BBron  UUitgangspuntenn  TToelichting  
nnorm   kkeuze  
min.  wens 

AAlgemeen 

Beneluxlaan bestaande 
situatie 

Het is een 
gebiedsontsluitingsweg 50 km/h 
in de bebouwde kom. 

 

HHorizontaal alignement 

Boogstraal ASVV, fig. 
10.1/3 

Rh = 28 m 
bij +5% & 
40 m (bij -
2,5%  

  Ontwerpsnelheid van 30 
km/h gehanteerd om 
ruimtegebruik te beperken. 
Bij verdere uitwerking dient 
bebording deze 
snelheidsbeperking te 
markeren. 

VVerticaal alignement 

Topboog ASVV 2004 675 m   675 m  

Voetboog idem 375 m  375 m  

Hellings- 
percentage 

ASVV 10.1.1 b2 4 à 5%  4,8% en 
4,5% 

4,8% aan zuidzijde zodat de 
helling past tussen de T-
splitsing met de 
Minkemalaan en het nieuw 
landhoofd op 2,27m NAP. 
4,5% aan de noordzijde, 
met als uitgangspunt dalen 
na de haakse bocht over 
een lengte van ongeveer 80 
meter naar -0,5m NAP. 

DDwarsprofiel 

Rijbaan  ASVV 2012, 
§12.1.1 & 2 

2,9 m 3,5 m  Aan de noordzijde is 
aangesloten op bestaande 
rijstrookbreedte van 4 
meter.  
Aan de zuidzijde op 2 x 4 
meter. 

Buitenberm ASVV 2012, 
§5.2.5.1, tabel 
5.2/1 

1,0 m  1,0 m  

 
 
 
 
 



FFietspad (Jan Ruijspad) in onderdoorgang 

Aspect Bron Uitgangspunten Toelichting 
norm  keuze 
min.  wens 

Algemeen 

Fietspad 
Snellerpoort 

hoofdfietsroute Het is een solitair fietspad 
plus voetpad en fungeert als 
een interwijkverbinding. 

Horizontaal alignement 

Boogstraal Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer 

Rh = 20 m  nvt Ontwerpsnelheid is 30 
km/h. 

Verticaal alignement 

Topboog - Rv = 100 
m  

Rv = 100 geen expliciete richtlijnen – 
op basis van ervaring 

Voetboog idem Rv = 100 
m 

Rv = 100 

Hellings- 
percentage 

ASVV 10.1.1 b2 4 à 5% 5 % 
oostzijde 
2 % 
westzijde 

Aan zijde Snellerpoort is een 
steiler hellingspercentage 
aangehouden om conflict 
met inrit Roche-gebouw en 
ontsluiting C1 te voorkomen. 
Aan westzijde is vanuit Visie 
Stationsgebied de 
stedenbouwkundige wens 
voor een flauwe helling. 

Dwarsprofiel 

Tussenberm Idem, §3.3, fig. 
3-3 

0,5 m 1,0 m 2,0m Aansluitend aan 
stedenbouwkundig plan 

Fietspad, 
tweerichtingen 
bereden 

Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer, V2 
Solitair fietspad 

2,0m 5,0m 4,5m afhankelijk van de
fietsintensiteiten per uur 

Voetpad ASVV 14.1.1 1,8 m 2 m 2m 

Buitenberm Idem, §3.3, fig. 
3-3 

0,5 m 1,0 m 0m 

Doorrijhoogte Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer 
2016, §3.3, 
figuur 3-5 

2,6 m  2,6m 
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Doel:

Het doel is om middels deze verkenning de mogelijke routes nader 
te beschouwen en te beoordelen op onderwerpen die relevant zijn 
voor de afweging tussen één van de alternatieven. 

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Movares daarom de 
vier routes uit het raadsvoorstel globaal uitgewerkt in schetsen, 
knelpunten geïnventariseerd en kosten geraamd. In deze 
verkenning zijn de vier fietsroutes beschreven. Een globale 
beoordeling (matrix) is een aparte bijlage. Input, zoals een extra 
variant 1A en zorgen om inpassing, is mede verkregen uit 
bewonersoverleggen van 2 juni en 28 september 2021.

Deze verkenning naar de mogelijke fietsroutes kan de gemeente 
gebruiken in gesprekken met de omgeving. Daarmee kan een zo 
goed en totaal mogelijk beeld van elke route worden verkregen 
zodat het gemeentebestuur in staat kan worden gesteld een 
afweging en keuze te maken. Het verdient daarbij aanbeveling om 
de fietsroutes tevens te beschouwen binnen het totale fietsnetwerk, 
waaronder mogelijke verbeteringen aan de kruising Eilandenkade-
Amsterdamlaan. 

Inleiding

In het zuidoosten van Woerden spelen meerdere opgaven: de 
ontwikkeling van Snellerpoort en het Stationsgebied en daarnaast 
de nieuwe Beneluxlaan en een snelfietsroute langs het spoor. Voor 
een veilige verbinding naar het station en centrum wordt een 
nieuwe fietsonderdoorgang gerealiseerd in het verlengde van het 
Jan Ruijspad en Snellerpoort. De huidige rotonde in de 
Steinhagenseweg inclusief fietsoversteek vervalt. Daarom is het doel 
om vanwege fietsveiligheid zoveel mogelijk fietsers vanuit de wijken 
Snel en Polanen en Waterrijk te leiden naar de fietsonderdoorgang. 

In het raadsvoorstel van 21 januari 2020 is daarom opdracht 
gegeven om een viertal mogelijke routes uit te werken. De 
verschillende routes hebben elk een ander effect, zowel op de 
omgeving als het afvangen van fietsverkeer. De routes zijn op 
hoofdlijnen uitgewerkt en de effecten en kosten zijn globaal in 
beeld gebracht
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Voor het bepalen van de effecten van de varianten en een gelijkwaardige 
kwalitatieve beoordeling zijn er uitgangspunten vastgesteld van het fietspad 
en de bruggen. In overleg met de gemeente Woerden zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de schetsen:

Uitgangspunten fietspaden:
• Voor het vrijliggend fietspad is in het kader van de kostenramingen de 

volgende bandbreedte aangehouden: handhaven bestaande breedte 
(basisvariant) resp.  tot 4 m verbreden waarbij het voetpad wordt 
versmald.

• Het uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te handhaven in het gebied.
• Voor de bestaande verharding is in het kader van de kostenramingen 

de volgende bandbreedte aangehouden: handhaven bestaande 
verharding (basisvariant) of vervangen voor asfaltverharding in een 
fietsstraat. De fietsstraat bestaat uit rabatstroken en rood asfalt. Er vindt 
geen verbreding plaats van de rijloper.

• Bij Route 4 is de Terschellingkade ingericht met een vrijliggend fietspad. 
Dit deel van de Terschellingkade is de enige ontsluiting van de wijk. Het 
fietspad ligt over de langsparkeervakken, bomen en ondergrondse 
container.

Uitgangspunten bruggen:
• Voor de materialisatie van de brug wordt uitgegaan van beton;
• De brug wordt voorzien van meerdere tussensteunpunten;
• Voor de breedte van het dek van de bruggen in route 2 en 3 is in het 

kader van de kostenramingen de volgende bandbreedte aangehouden: 
4 m fietsbrug (basisvariant) resp. 5,2 m fiets/voetgangersbrug.

• Het dek van de brug in Route 4 is 4 m breed. De voetgangers kunnen 
hier gebruik maken van het trottoir langs de Terschellingkade. Het dek is 
voorzien van een slijtlaag.

• De leuning is niet constructief en is1,3 m hoog. Voor de verlichting is in 
het kader van de kostenramingen de volgende bandbreedte 
aangehouden: lichtmasten met armaturen (basisvariant) resp. 
verlichting in de leuning middels een lichtstrip

Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van de varianten inclusief 
kaartmateriaal en/of foto’s.

In een uitwerkingsfase zal de eventueel gekozen route nader worden 
uitgewerkt.



Eilandenkade
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Aansluiting 
Harzstraat / 
Bergstraat anders 
vormgeven

Fietspad buigt iets uit 
om opstelruimte te 
creëren voor 
autoverkeer

Aansluitingen verkend

Route richting het 
station

B
e

rg
st

ra
a

t

Bestaand fietspad / 
infrastructuur

Te verwijderen fietspad

Fietsonderdoorgang

Legenda

Nieuw aan te leggen 
fietspad

Gebouw van Roche

Nieuw aan te leggen 
fietsbrug

Beschrijving Route 1A

1. De fietsroutes via de Bergstraat en Harzstraat 
gaan via de bestaande infrastructuur. De 
aansluiting Harzstraat/Bergstraat wordt anders 
vormgegeven.

2. Het fietspad langs de Eilandenkade volgt het 
bestaande fietspad en buigt in noord/zuid 
oriëntatie via de Steinhagenseweg richting de 
zuidelijke ontsluiting van Roche.

3. Ter hoogte van de aansluiting van de ontsluiting 
van Roche buigt het fietspad iets uit om 
opstelruimte te creëren voor automobilisten om 
te wachten tot de fietser is overgestoken. Het 
fietspad ligt hier in de voorrang.

4. Na het oversteken van de ontsluitingsweg van 
Roché volgt het fietspad de nieuwe Beneluxlaan 
richting de onderdoorgang. Hier doorsnijdt een 
deel van het fietspad het perceel van Roche. Voor 
de aansluiting op de Beneluxlaan zijn er twee 
opties onderzocht.
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ROUTE 1A



Optie 1: Directe aansluiting op fietsonderdoorgang

• Deze optie gaat uit van een directe aansluiting op de 
onderdoorgang en fietsroute. Aan beide zijde van het 
fietspad moeten er grondkerende constructies worden 
geplaatst om het hoogteverschil op te vangen.

• De grondkerende constructie doorsnijdt het perceel van 
Roche.

• De haakse aansluiting op het Jan Ruijspad heeft 
consequenties voor de verkeersveiligheid. De fietser 
heeft slecht zich op het verkeer van links en rechts. Dit is 
een verkeersonveilig ontwerp. 

• Daarnaast zijn de hoeken niet comfortabel op te lossen 
door het gebruik van boogstralen. Het ontbreekt in de 
tunnel aan ruimte.

Grondkerende
constructies

Aansluiting op J.Ruijpad
niet comfortabel en 
onoverzichtelijk

Doorsnijding
perceel Roche

Foto van fietsonderdoorgang nabij Gelredome 
(Nijmeegseweg, Arnhem) en aansluitingen op overige 
fietsroutes richting het stadion. Er is extra (zicht)ruimte 
gecreëerd bij de aansluiting van de fietspaden



Optie 2: Aansluiting over de fietsonderdoorgang op het 
fietspad

• Deze optie gaat uit van een aansluiting op de fietsroute. 
De route maakt gebruik van een fietsbrug en buigt af 
via Kavel C1 richting de fietsroute.

• Het hellingspercentage voor de fietser bedraagt 4,5% 
aan de zuidzijde van de ongelijkvloerse kruising, Aan de 
noordzijde bedraagt het hellingspercentage vanaf de 
ongelijkvloerse kruising tot aan de aansluiting met het 
Jan Ruijspad 5%. Het hoogteverschil tussen het Jan 
Ruijspad en de fietsbrug bedraagt 3,40 m. 

• Aan één zijde van het fietspad moeten er grondkerende
constructies worden geplaatst om het hoogteverschil op 
te vangen. Deze constructies komen in het perceel van 
Roche en C1.

• Bij aanleg van de watergang naast het Jan Ruijspad
dient er een brug te worden gerealiseerd voor de 
aansluiting van route 1 op het Jan Ruijspad.

• Door het hoogteverschil tussen de fietsbrug en het Jan 
Ruijspad ontstaat er een oncomfortabele helling voor de 
fietser.

Grondkerende
constructies

Doorsnijding
perceel Roche

Bij aanleg van 
een watergang
dient er een 
extra brug te 
worden 
gerealiseerd

Hellingspercentage 5% 
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Beschrijving Route 1

1. De fietsroutes via de Bergstraat en Harzstraat 
gaan via de bestaande infrastructuur. De 
aansluiting Harzstraat/Bergstraat wordt 
anders vormgegeven. 

2. Het fietspad langs de Eilandenkade volgt het 
bestaande fietspad en buigt in noord/zuid 
oriëntatie via de Steinhagenseweg richting de 
zuidelijke ontsluiting van Roche.

3. Ter hoogte van de aansluiting van de 
ontsluiting van Roché buigt het fietspad af 
richting de Buurtstraten van Snellerpoort. Het 
fietspad is mogelijk te combineren met de 
ontsluitingsweg van Roche en 
calamiteitenweg.  Deze aantakking doorkruist 
ook de Promenade.

4. Route 1 takt vervolgens aan op de meest 
westelijke Buurtstraat binnen Snellerpoort. De 
breedte van de rijloper binnen het huidig 
ontwerp is 4,8 m. De langsparkeervakken 
liggen erg dicht op de rijloper. Het is wenselijk 
om tussen de fietsstraat en 
langsparkeervakken een schrikstrook toe te 
passen van een 0,5 m. Deze aanpassing heeft 
consequenties voor het gehele profiel van de 
Buurtstraat.Eilandenkade
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Aansluiting 
Harzstraat / 
Bergstraat anders 
vormgeven

Comfortabele bocht 
richting de Buurtstraat. 
Mogelijk te combineren 
met de toegangsweg 
Roche

Inrichting Buurtstraat 
nader te bepalen

Nieuw aan te leggen 
fietsbrug

Bestaand fietspad / 
infrastructuur

Te verwijderen fietspad

Fietsonderdoorgang

Legenda

Nieuw aan te leggen 
fietspad

B
er
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tr
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t

Gebouw van 
Roche
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Beschrijving Route 2

1. De fietsroutes via de Bergstraat en Harzstraat gaan 
via de bestaande infrastructuur. De aansluiting 
Harzstraat/Bergstraat wordt anders vormgegeven. 

2. Het fietspad langs de Eilandenkade volgt het 
bestaande fietspad. Het overige deel van de 
Eilandenkade richting de oversteek Amsterdamlaan 
blijft gehandhaafd.

3. Voor de oversteek van de Eilandenkade richting de 
Promenade zijn er twee bruggen nodig. Op de 
Nova Zemblakade volgt de route de bestaande 
verharding en doorsnijdt daarbij een hekwerk en 
plantvak. Het fietspad kruist het verkeer van en 
naar de Nova Zemblakade.

4. Route 2 takt vervolgens aan op de meest westelijke 
Buurtstraat binnen Snellerpoort en doorkruist de 
Promenade met een fietsstraat. De breedte van de 
rijloper binnen het huidig ontwerp is 4,8 m. De 
langsparkeervakken liggen erg dicht op de rijloper. 
Het is wenselijk om tussen de fietsstraat en 
langsparkeervakken een schrikstrook toe te passen 
van een 0,5 m. Deze aanpassing heeft 
consequenties voor het gehele profiel van de 
Buurtstraat.

ROUTE 2
Voorbeeld fietsbrug met voetpad en verlichting

Eilandenkade

Aansluiting 
Harzstraat / Bergstraat 
anders vormgeven

Doorsnijding
Promenade

Route richting het 
station

Route over 
Nova Zembla kade

B
er
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tr

aa
t

Bestaand fietspad / 
infrastructuur

Te verwijderen fietspad

Fietsonderdoorgang

Legenda

Nieuw aan te leggen 
fietspad

Gebouw van Roche

Nieuw aan te leggen 
fietsbrug
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Beschrijving Route 3

1. De fietsroutes via de Bergstraat en Harzstraat gaan via 
de bestaande infrastructuur. De aansluiting 
Harzstraat/Bergstraat wordt anders vormgegeven. 

2. Het fietspad langs de Eilandenkade volgt het bestaande 
fietspad. Het overige deel van de Eilandenkade richting 
de oversteek Amsterdamlaan blijft gehandhaafd.

3. Route 3 sluit aan op de Terschellingkade ten westen van 
het complex. Er zijn twee bruggen voorzien. De route 
volgt de bestaande infrastructuur op de 
Terschellingkade. De haaksparkeervakken en bomen 
blijven gehandhaafd (met uitzondering van de 
parkeervakken en twee bomen bij de aansluiting van 
de bruggen).

4. Route 3 takt vervolgens aan op de middelste 
buurtstraat binnen Snellerpoort en doorkruist de 
Promenade. De breedte van de rijloper binnen het 
huidig ontwerp is 4,8 m. De langsparkeervakken liggen 
erg dicht op de rijloper. Het is wenselijk om tussen de 
fietsstraat en langsparkeervakken een schrikstrook toe 
te passen van een 0,5 m. Deze aanpassing heeft 
consequenties voor het gehele profiel van de 
Buurtstraat.

ROUTE 3
Fietsstraat in Nijmegen Lent met haaksparkeren

Aansluiting 
Harzstraat / Bergstraat 
anders vormgeven

Route loopt over de 
bestaande
Terschellingkade

Doorsnijding
Promenade

Route richting het 
station

B
er
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t

Nieuw aan te leggen 
fietsbrug

Bestaand fietspad /
infrastructuur

Te verwijderen fietspad

Fietsonderdoorgang

Legenda

Nieuw aan te leggen 
fietspad

Gebouw van Roche
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Beschrijving Route 4

1. De fietsroutes via de Bergstraat en Harzstraat gaan via 
de bestaande infrastructuur. De aansluiting 
Harzstraat/Bergstraat wordt anders vormgegeven. De 
aansluiting vanuit de Bergstraat wordt verlegd en 
aangesloten op een fietsbrug aan de oostkant van het 
trafo/gemaalhuis. Dit gaat ten van bomen

2. De fietsbrug is 4.00 m breed en heeft geen 
voetgangersstrook. De voetgangers kunnen gebruik 
maken van de huidige Terschellingkade. Route 4 ligt 
vrij van de Terschellingkade. Dit zal ten kosten gaan 
van meerdere langsparkeervakken en vijf bomen. De 
ondergrondse container ter hoogte van de Kretakade 
moet worden verplaatst. Ook zullen er meerdere 
langsparkeervakken worden opgeheven nabij de 
aansluiting van de fietsbrug op de Terschellingkade om 
overzicht te creëren voor zowel de fietser als 
automobilist. Er dient nader te worden verkend of 
(enkele) parkeervakken te compenseren zijn. Een 
mogelijke locatie is aan de noordzijde van het gebouw. 
Route 4 sluit vervolgens aan op de bestaande fietsbrug 
en volgt de bestaande fietsinfrastructuur richting de 
Promenade.  

3. Route 4 takt vervolgens aan op de oostelijke buurtstraat 
binnen Snellerpoort en doorkruist de Promenade met 
een fietsstraat. De rijloper binnen het huidig ontwerp is 
al ingericht als een fietsstraat. Aangenomen wordt dat 
de rijloper niet wordt aangepast.

ROUTE 4
Aansluiting fietspad op de Bergstraat langs trafo/gemaalhuis

Bestaand fietspad /
infrastructuur

Te verwijderen fietspad

Fietsonderdoorgang

Legenda

Nieuw aan te leggen 
fietspad

Aansluiting 
Harzstraat / Bergstraat 
anders vormgeven

Vrijliggend
fietspad over
langs-
Parkeervakken
Terschellingkade

Optioneel:
Locatie te 
compenseren 
parkeervakken

Route richting het 
station
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Beoordelingsmatrix

Versie 2.0 Definitief

Datum 13-12-2021

- Realisatie Promenade cf. plan Snellerpoort

- Verwijderen huidige rotonde 

Steinhagenseweg incl. bijbehorende 

fietsoversteken

- Verwijderen fietspaden aan noord- en 

westzijde plas

- Geen nieuwe en/of verbeteringen aan 

fietsroute(s) naar fietsonderdoorgang

Criterium Route 1 Route 1A Route 2 Route 3 Route 4 Nulvariant (niets doen)

Positief Negatief Positief Positief Positief Negatief

De route kent weinig tot geen hoogteverschillen. Er is 

voldoende ruimte om boogstralen aan te brengen die 

het fietsen over route 1 comfortabel maken.

De route heeft tot aan de aansluiting op het J. Ruijspad geen hoogteverschillen 

en is comfortabel. 

Bij optie 1 is het hoogteverschil ten opzichte van route 1 en J.Ruijspad 

minimaal.  De T-aansluiting op het J.Ruijspad is niet comfortabel, sociaal - en 

verkeersonveilig. Er is weinig tot geen ruimte beschikbaar om met boogstralen 

een comfortabele bocht te realiseren voor fietsers.

Bij optie 2 volgt het fietspad de toerit van de 2 verkeersbruggen. Het 

hellingspercentage is 4,5%. Dat is voor fietsverkeer stijl. Nadat de fietser de 

brug is gepasseerd volgt de aansluiting op het J.Ruijspad via het kavel C1.  Het 

hellingspercentage bedraagt hier 5%.  

De route kent weinig tot geen hoogteverschillen. Er is voldoende 

ruimte om boogstralen aan te brengen die het fietsen over route 2 

comfortabel maken.

De route kent weinig tot geen hoogteverschillen. Er is ruimte 

om boogstralen aan te brengen die het fietsen over route 3 

comfortabel maken. 

De route kent weinig tot geen hoogteverschillen. Er is 

ruimte om boogstralen aan te brengen die het fietsen over

route 4 comfortabel maken. Het kruispunt van de Bergstraat / 

Harzstraat wordt geoptimaliseerd in combinatie met een 

fietsbrug

De fietser wordt minder goed gefaciliteerd 

en heeft daardoor minder comfort.

Positief Positief Negatief Negatief Neutraal Neutraal

De impact op privacy is beperkt in vergelijking met de 

bestaande situatie. Een groot deel van het tracé volgt 

het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg en 

Eilandenkade.

De impact op privacy is beperkt in vergelijking met de bestaande situatie. Een 

groot deel van het tracé volgt het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg en 

Eilandenkade.

Route 2 heeft  relatief grote impact op de directe omgeving. Deze 

route doet afbraak aan het 'eiland-concept', de privacy van 

bewoners grenzend met hun achtertuin aan het water richting het 

fietspad neemt aanzienlijk af. Daarnaast is het ook mogelijk dat er 

ongewenste verkeerstromen over het eiland lopen waardoor ook 

kinderen minder vrij op straat kunnen spelen. Bewoners maken 

zich ook zorgen over de geluidshinder van met name snorfietsers 

(in de avonduren)en waarde daling van woningen en hogere 

inbraakgevoeligheid. 

Route 3 heeft relatief aanzienlijke impact op de woningen 

aan de Anholtkade en Borkumkade. Deze route doet 

afbraak aan het 'eiland-concept', de privacy van bewoners 

grenzend met hun achtertuin aan het de plas wordt 

aanzienlijk aangetast. De route zorgt dat het aanzienlijk 

drukker wordt dan nu het geval is. Bewoners verwachten 

geluidsoverlast door snorfietsers. 

Route 4 heeft minder impact op de omgeving dan route 3 

omdat het in principe om een opwaardering van de bestaande 

route gaat. Met de route wordt de huidige en dan deels 

aangepaste fietsroute drukker en kan leiden tot meer overlast 

voor aangrenzende bewoners. De realisatie van een brug doet 

enigzins afbraak aan de plas. 

Er komen geen nieuwe fietsroutes daar 

waar die nu en/of in de plannen van 

Snellerpoort en Beneluxlaan niet zijn.

Positief Positief Neutraal Negatief Negatief Neutraal

Deze route heeft geen impact op parkeerplaatsen. Deze route heeft geen impact op parkeerplaatsen. Route 2 heeft impact op de parkeerplaatsen in de  meest 

westelijke buurtstraat van VO snellerpoort. Dit dient in de 

definitieve inrichting opgelost te worden.

Route 3 heeft impact op de parkeerplaatsen in de middelste 

buurtstraat van VO snellerpoort. Door het aanleggen van de 

fietsstraat binnen de huidige rijloper kan het haaksparkeren 

in de Terschellingkade worden gehandhaafd. Bij de 

aansluitingen op de verkeersbruggen dienen er enkele 

langsparkeervakken te worden opgeofferd.

Door het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de 

Terschellingkade worden de parkeervakken aan die zijde 

opgeofferd. Bij de aansluitingen op de verkeersbruggen dienen 

er enkele langsparkeervakken te worden opgeofferd. 

Compensatie van de parkeervakken in de directe omgeving is 

waarschijnlijk niet of nauwelijks te realiseren.

Er vindt geen aantasting plaats aan de 

huidige parkeervoorzieningen.

Positief Neutraal Negatief Negatief Positief Negatief

De route volgt het huidige fietspad langs de 

Steinhagenseweg en Eilandenkade.  Met uitzondering 

van het deel vanaf de onsluitingsweg Roche tot aan 

het J.Ruijspad.  Bij de zuidelijke ontsluitingsweg 

Roche buigt het vrijliggend fietspad af richting de 

westelijke buurtstraat. Doordat het fietspad vrijligt van 

de zuidelijke ontsluitingsweg en de calamiteitenweg 

wordt het fietsverkeer gescheiden van het 

autoverkeer. 

Voor de inrichting van een optimale fietsstraat in het 

VO Snellerpoort is een aanpassing van het profiel van 

de huidige Buurtstraat nodig. 

De route volgt het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg en Eilandenkade.  

Met uitzondering van het deel vanaf de onsluitingsweg Roche tot aan het 

J.Ruijspad.  Bij optie 1 is het overzicht vanaf het J.Ruijspad op de aansluiting 

van optie 1 slecht door de krappe inpassing en positie van tunnelwanden. 

Hierdoor ziet men (te) laat het fietsverkeer aankomen wat leidt tot 

verkeersonveilige situaties. Optie 1 is dan ook verkeersonveilig. Optie 2 is in 

principe verkeersveilig voor de fietser in te richten met betere zichtlijnen.

Bij route 2 vindt er vermenging van verkeer plaats door de aanleg 

van een fietstraat over de Nova Zemblakade.De overzichtelijkheid 

van de aansluitingen op de fietsbruggen wordt vergroot door het 

weghalen van de hekwerken en groenstroken met hoge beplanting.

Voor de inrichting van een optimale fietsstraat in het VO 

Snellerpoort is een aanpassing van het profiel van de huidige 

Buurtstraat nodig. 

Bij route 3 vindt er vermenging van verkeer plaats door de 

aanleg van een fietstraat over de Terschellingkade. Om de 

aansluitingen op de fietsbruggen overizichtelijk te houden is 

het noodzakelijk om enkele parkeervakken op te heffen. De 

fietsstraat passeert de aansluiting vanaf de Helgolandkade 

op de Terschellingkade. Dit zorgt ervoor dat de 

weggebruiker veel handelingen tegelijkertijd moet uitvoeren 

(sturen, schakelen, opletten, voorrang verlenen, etc), ook de 

bocht aan de westkant van Terschellingkade is 

onoverizichtelijk. Voor de inrichting van een optimale 

fietsstraat in het VO Snellerpoort is een aanpassing van het 

profiel van de huidige Buurtstraat nodig.

Door de aanleg van een vrijliggend fietspad over de 

Terschellingkade wordt de huidige situatie voor fiets en 

autoverkeer verbetert. Wel blijven hier twee drukke stromen 

elkaar kruisen fiets- en autoverkeer (Kretakade-

Terschellingkade). Door het aanleggen van een scheiding 

tussen het fietspad en de rijloper wordt de verkeersveiligheid 

vergroot. Wel blijft het zo dat de weggebruiker veel handelingen 

tegelijkertijd moet uitvoeren (sturen, schakelen, opletten, 

voorrang verlenen, etc)

Door het verwijderen van de 

fietsinfrastructuur langs de 

Steinhagenseweg en Minkemalaan wordt 

het fietsverkeer vanaf de Amsterdamlaan 

richting het winkelcentrum geleid via de 

Eilandenkade. Er vindt door het weghalen 

van fietspaden een toename plaats van 

fietsverkeer op de Terschellingkade en op 

de kruising naar Amsterdamlaan.

Positief Negatief Positief Positief Positief Positief

Deze route doorsnijdt geen perceelsgrenzen van 

andere eigenaren.

Zowel optie 1 als optie 2 doorsnijden het perceel van Roche. Het terras van 

Roche gaat verloren.

Deze route doorsnijdt geen perceelsgrenzen van andere 

eigenaren.

Deze route doorsnijdt geen perceelsgrenzen van andere 

eigenaren.

Deze route doorsnijdt geen perceelsgrenzen van andere 

eigenaren.

Deze route doorsnijdt geen perceelsgrenzen 

van andere eigenaren.

Positief Neutraal tot negatief Negatief Negatief Neutraal N.v.t.

Verkeersveiligheid voor 

fietser op de route

Comfort voor de fietser

Impact op de omgeving 

(hinder en geluid)

Impact op parkeren

(vervallen/ niet vervallen)

Impact op 

perceelsgrenzen

Kosten 

(relatieve waardering 



Beoordelingsmatrix

Versie 2.0 Definitief

Datum 13-12-2021

- Realisatie Promenade cf. plan Snellerpoort

- Verwijderen huidige rotonde 

Steinhagenseweg incl. bijbehorende 

fietsoversteken

- Verwijderen fietspaden aan noord- en 

westzijde plas

- Geen nieuwe en/of verbeteringen aan 

fietsroute(s) naar fietsonderdoorgang

Criterium Route 1 Route 1A Route 2 Route 3 Route 4 Nulvariant (niets doen)

€ 0,1 mio tot €  0,3 mio,- euro. Dit is exclusief een 

bandbreedtes van -25% en +35%.

Optie 1:  € 0,4 mio tot €0,6 mio,- euro. 

Optie 2:   € 0,8 mio tot € 1,0 mio,- euro.

Dit is exclusief een bandbreedtes van -25% en +35%.

€ 1,4 tot 1,8 mio,- euro.  Dit is exclusief een bandbreedtes van -

25% en +35%.

€ 1,4 tot  €1,3 mio,- euro.  Dit is exclusief een bandbreedtes 

van -25% en +35%.

€ 0,6 tot € 0,8 mio,- euro. Dit is exclusief een bandbreedtes van 

-25% en +35%.

n.v.t.

Negatief Neutraal Positief Positief Positief Negatief

Route 1 is minder aantrekkelijk door nabijheid 

alternatief Eilandenkade-Amsterdamlaan.

Aanvulling: Wel is blijft met deze aanpassing de 

huidige fietsverbinding langs de Steinhagenseweg  

behouden. Dit is wenselijk voor fietsers uit omgeving 

Amsterdamlaan met bestemming Minkema College of 

het Winkelcentrum of andersom. 

Route 1A is minder aantrekkelijk door nabijheid alternatief Eilandenkade-

Amsterdamlaan. Echter sluit deze route directer aan op het Jan Ruijspad ten 

opzichte van Route 1.

Wel blijft met deze aanpassing de huidige fietsverbinding langs de 

Steinhagenseweg behouden. Dit is wenselijk voor fietsers uit omgeving 

Amsterdamlaan met bestemming Minkema College of het Winkelcentrum of 

andersom. 

Route 2 is aantrekkelijk voor een groot deel van Snel en Polanen 

voor het fietsverkeer vanaf Bergstraat en Harzstraat door de 

directe en logische verbindingslijn, ook voor het zuidwestelijk deel 

Snel en Polanen.

Route 2 is aantrekkelijk voor een groot deel van Snel en 

Polanen voor het fietsverkeer vanaf Bergstraat en 

Harzstraat door de directe en logische verbindingslijn, ook 

voor het zuidwestelijk deel Snel en Polanen.

Route 4 is aantrekkelijker voor een groot deel van Snel en 

Polanen voor het fietsverkeer vanaf Bergstraat en Harzstraat. 

Wel zal deze routen niet aantrekkelijk zijn voor het zuidwestelijk 

deel van Snel en Polanen.

De fietsers die komen vanaf de Bergstraat 

en Harzstraat zullen meer gebruik maken 

van de Amsterdamlaan dan de 

fietsonderdoorgang.

Neutraal Neutraal Negatief Negatief Neutraal N.v.t.

Er vindt doorsnijding van de Promenade plaats. Er 

vindt beperkte doorsnijding plaats op het moment dat 

de route wordt gecombineerd met de zuidelijke 

ontsluiting van Roche. 

Er vindt beperkte doorsnijding van de Promenade plaats ter hoogte van de 

uitbuiging van het fietspad bij de zuidelijke ontsluiting van Roche.

Bij de Nova Zemblakade heeft deze route impact op hekwerken en 

een plantvak. Er vindt doorsnijding van de Promenade plaats 

waarbij het fietspad een voetpad kruist. Het realiseren van een 

fietspad met bruggen over het water (maximale bouwhoogte 3 

meter) past binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan.

Het realiseren van een fietspad met bruggen over het water 

(maximale bouwhoogte 3 meter) past binnen de kaders van 

het geldende bestemmingsplan.

De fietsbruggen hebben impact op enkele bomen, gras en 

taluds. Er vindt doorsnijding van de Promenade plaats 

waarbij het fietspad een voetpad kruist.

Het realiseren van een fietspad met bruggen over het water 

(maximale bouwhoogte 3 meter) past binnen de kaders van het 

geldende bestemmingsplan.

De fietsbruggen hebben impact op enkele bomen, gras en 

taluds. Dit geldt ook voor het vrijliggend fietspad over de 

langsparkeervakken. Er vindt doorsnijding van de Promenade 

plaats waarbij het fietspad een voetpad kruist.

n.v.t.

(Planologische) 

inpassing

(relatieve waardering 

tussen mogelijkheden)

Effect op afwikkeling 

fietsverkeer (orientatie 

zuid-oost richting noord-

west)



Routekeuze varianten 

Aan: Movares 

Van: xxxxxxxx  

Betreft: Routekeuze varianten 

Datum: 22 september 2021 

 

1 INLEIDING 

Het kruisende fietsverkeer over de Beneluxlaan heeft voornamelijk een oorsprong in de wijken 

Snel en Polanen, Waterrijk en het toekomstige Snellerpoort. Dit fietsverkeer heeft met name het 

station, het Minkemacollege en het centrum als bestemming danwel herkomst. Ook is er 

mogelijk sprake van fietsverkeer vanuit Linschoten en Montfoort dat via de route 

Cattenbroekerdijk richting het station of het Minkemacollege en het centrum gaat. Om zoveel 

mogelijk fietsverkeer door de ongelijkvloerse kruising te geleiden (= vanuit verkeersveiligheid 

bezien meest wenselijk) heeft de raad gevraagd om te verkennen welke toeleidende fietsroutes 

er zijn/gemaakt kunnen worden om derhalve het rendement t.a.v. het gebruik van de 

ongelijkvloerse kruising zo hoog mogelijk te maken. Onderstaand zijn de verkende fietsroutes 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1: verkende toeleidende routes 

 

2 ROUTEKEUZE 

Het gebruik van de verschillende oversteken hangt af van de reistijd op en de aantrekkelijkheid 

van de route. Deze aantrekkelijkheid bestaat uit de directheid van de route (rechte stukken 

vergen minder aandacht), de constantheid (doorfietsen is aantrekkelijker dan stoppen), 

vertrouwdheid met de route (onbekende routes worden minder snel genomen) en de sociale 

veiligheid op de route. Aan de hand van de bestaande en toekomstige fietsstructuur is een 

zonering gemaakt van herkomst/bestemming van fietsstromen vanuit Snellerpoort, Snel & 

Polanen en Watterrijk naar het station/centrum. Tevens is bepaald in hoeverre vanuit deze 

zones gebruik wordt gemaakt van de oversteken bij Roche, Eilandenkade en de Europabaan. 

Tot slot is bezien of en zo ja welk effect de verschillende routes hebben op de routekeze. In 

figuur 1.2 op de volgende pagina is de woonzonering weergegeven. 

 

 



 
Figuur 1.2: herkomst fietsers woongebieden  

 

2.1 Zone A 

Zone A betreft de nieuwbouwwijk Snellerpoort. Het fietsverkeer vanuit deze wijk zal nagenoeg 

volledig gebruik maken van de ongelijkvloerse onder de Beneluxlaan, doordat de route met de 

kortste rijtijd betreft. Geen van de toeleidende routes zal een significant effect hebben op de 

routekeuze van/naar zone A. 

 

Aantal fietsers 

Voor Snellerpoort zijn circa 900 woningen voorzien. Naar verwachting levert dit per huishouden 

(conform de fietsparkeernorm van drie fietsen en uitgaande van gemiddeld twee bewegingen 

per dag) 5.400 fietsbewegingen per etmaal op. Daarbij wordt aangenomen dat 90% de 

bestemming station/centrum heeft, dus 4.860 bewegingen. 

 

2.2 Zone B 

Zone B betreft het fietsverkeer vanuit de wijk Waterrijk en een deel van Snel en Polanen. Voor 

dit gebied kan worden aangenomen dat het overgrote deel van de fietsers met de bestemming 

station/centrum al gebruik zullen maken van de tunnel via de Gebroeders Grimmkade en de 

fietsstructuur langs de Steinhagenseweg (straks door Snellerpoort). Deze aanname is gedaan 

doordat de route gebruik makend van de kruising op de Eilandenkade - Amsterdamlaan voor 

een hogere rijtijd zorgt (omrijden) en minder direct is (route richting de Beneluxlaan via 

Snellerpoort is vrij direct door rechte toeleidende wegen door Snellerpoort). Wel is de 

verwachting dat de routes 2, 3 en 4 een positief effect zullen hebben op het gebruik door 

fietsers uit het gebied ten zuiden van de Harzstraat in zone B. Met name route 3 zal een positief 

effect hebben, omdat deze in het verlengde ligt van de Harzstraat.  

 

Aantal fietsers 

Vanuit tellingen (maart 2019) blijkt dat op fietspad langs Steinhagenseweg oost 2.840 

fietsbewegingen plaatsvinden op een gemiddelde werkdag. Voor dit telpunt wordt aangenomen 

dat 80% een herkomst heeft in Waterrijk/Snel en Polanen en een bestemming heeft bij het 



station/centrum/Minkemacollege. Uitgegaan kan dus worden dat circa 2.270 fietsbewegingen 

per dag vanuit zone B door de tunnel worden gemaakt. De overige 20% heeft een andere 

bestemming en steekt over via de Amsterdamlaan of heeft een bestemming in het zuiden van 

Woerden. 

 

2.3 Zone C & D 

Zone C betreft een gebied in Snel en Polanen waarvan voor de fietsbewegingen niet op 

voorhand duidelijk is welke oversteek over de Beneluxlaan zal worden gebruikt. Elke fietsers 

zal op basis van de reistijd en aantrekkelijkheid een subjectieve keuze maken voor de te volgen 

route. De route via de Amsterdamlaan is voor nu het meest direct en bekend. Hierdoor kan de 

route via de Amsterdamlaan door een deel van de fietsers mogelijk als aantrekkelijker worden 

gezien dan straks via de ongelijkvloerse kruising. Ook vanuit zone C is de verwachting dat de 

routes 2, 3 en 4 een positief effect zullen hebben op het gebruik van de fietstunnel, omdat deze 

routes niet leiden tot een (gevoelsmatige) omrijdafstand. Naar verwachting zullen vooral route 3 

en 4 een positief effect hebben, omdat deze in het verlengde van de Harzstraat/Bergstraat 

liggen. 

 

Voor fietsers vanuit zone D lijkt het gebruik van de oversteek via de Amsterdamlaan 

aantrekkelijker dan via de tunnel, mits route 1 of 2 wordt gerealiseerd. Voor fietsers vanuit de 

westkant van zone D (vanaf het Schrijverspad) kost het omrijden richting de tunnel voor 

ongeveer 100 seconden extra reistijd.  

 

Aantal fietsers 

Voor het fietsverkeer vanuit zone C en D wordt aangenomen dat 80% richting het 

station/centrum fietst (uit tellingen maart 2019 blijkt dat het om circa 1.580 fietsbewegingen 

gaat). Conform de afmetingen van de zones komt 2/3 van dit verkeer uit zone C en 1/3 uit zone 

D. Voor zone C en D geldt dat indien een nieuwe toeleidende route, conform route 1A of 2 in 

figuur 1.1 circa 80% van het verkeer uit deze zones voor de route via tunnel kiest. De directheid 

wordt hiermee verbeterd en wachttijd verminderd (bij de Amsterdamlaan is de fietsoversteek uit 

de voorrang). 

 

2.4 Zone E  

Het fietsverkeer vanuit zone E zal naar verwachting grotendeels gebruik (blijven) maken van de 

oversteek bij de Europabaan en wordt daardoor buiten beschouwing gelaten. 

 

2.5 Inschatting intensiteiten vanuit verschillende zones i.r.t. routes 

 

  

 

  

  

 

 Basisgebruik 

via tunnel 

Extra door 

route 1A 

Extra door 

route 1 

Extra door 

route 2 

Extra door 

route 3 

Extra door 

route 4 

Zone A 4.860 - - - - - 

Zone B 2.000 - - 250 300 300 

Zone C 320 - - 750 1.000 850 

Zone D - 250 200 300 - - 

TOTAAL 7.180 200 250 1.300 1.300 1.150 



3 CONCLUSIE 

 

Uit de resultaten opgesomd in tabel 1 blijkt dat bij het toepassen van een nieuwe toeleidende 

route 2 en 3 verreweg het meeste fietsverkeer gebruik zal maken van de tunnel. Naar 

verwachting leiden de beide routes tot circa 1.300 extra gebruikers t.o.v. het niet treffen van 

maatregelen. 
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Aan gemeente Woerden 
Van (naam) 

Telefoon (telefoonnummer) 
Opsteller (naam) 

Controleur (naam) 
Kenmerk Memo kruising Amsterdamlaan-Steinhagenseweg 

Projectnummer MN002040 
Onderwerp Kruising Amsterdamlaan - Steinhagenseweg 

Datum 12 oktober 2021 

Aanleiding 
In de verkeersstructuur in Woerden ten zuiden van de spoorlijn gaat de komende jaren het één en 
ander veranderen. Door de aanleg van de Beneluxlaan (omgelegde Steinhagenseweg), de 
geplande woningbouw en de realisatie van de ongelijkvloerse kruising gaan de toekomstige 
verkeersstromen anders verlopen. Dit heeft onder andere effect op het, in het verlengde van de 
Beneluxlaan gelegen, kruispunt Amsterdamlaan – Steinhagenseweg. De veiligheid en 
doorstroming van de kruising zijn momenteel niet optimaal en de gemeente wil graag weten of 
dit erger wordt in de toekomst, met de komst van de Beneluxlaan. In deze notitie is een 
uiteenzetting gegeven van de huidige en toekomstige doorstroming. Ook is een korte 
beschrijving van de veiligheidssituatie ter plaatste gegeven. 

Figuur 1 Locatie kruispunt 
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Analyse doorstroming 

Doorstroming huidige situatie 
Aan de hand van het Woerdens Verkeersmodel zijn berekeningen gemaakt in VISSIM. 
In de huidige situatie is de rotonde Steinhagenseweg opgenomen. In Figuur 2 zijn de intensiteiten 
voor de personenauto’s opgenomen. Daar komt nog het vrachtverkeer bij, dat zich beperkt tot 
minder dan 30 voertuigen per richting. Ook is per richting een hoeveelheid van 60 fietsers per 
uur gehanteerd, dit is overlegd met de gemeente Woerden en wordt als plausibel aantal gezien 
voor de betreffende oversteken. Voor zowel de huidige als toekomstige situatie is dit aantal 
fietsers gehanteerd, omdat een nieuwe fietsroute vanuit Waterrijk en Snel en Polanen naar de 
fietsonderdoorgang Beneluxlaan nog niet bepaald is en de effecten niet exact zeker zijn. 

In de huidige situatie zijn de verliestijden1 zowel in de avondspits als in de ochtendspits laag. 
Gemiddeld (over alle takken van de kruising) hebben voertuigen op dit kruispunt  in de 
ochtendspits 3,2 seconden vertraging, in de avondspits is het gemiddelde 4,8 seconden. Wel is de 
verliestijd vanaf oost en west (Amsterdamlaan en Eilandenkade) aanzienlijk hoger, maar ook hier 
blijft de gemiddelde wachttijd acceptabel met een maximale gemiddelde wachttijd van 16 
seconden. Incidenteel leidt dit wel tot wachtrijen van 3 tot 6 voertuigen. 

Figuur 2 Gehanteerde intensiteiten Ochtendspits (OS) en Avondspits (AS) in personenauto’s.  

1 De verliestijd is de tijd die nodig is om het kruispunt te passeren min de tijd die nodig zou zijn wanneer er geen ander 
verkeer over het kruispunt rijdt.  
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Doorstroming toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een situatie met aanleg van de Beneluxlaan, maar 
waarin de stationsomgeving nog niet geheel is meegenomen. Ook in de toekomst (model 2030) 
blijven de gemiddelde verliestijden zeer acceptabel met 2,9 seconden in de ochtendspits en 8,9 
seconden in de avondspits. Echter, wanneer we dit uitsplitsen naar richting, is een ander beeld 
zichtbaar. In de avondspits krijgt het verkeer vanaf de oost en westzijde veel meer wachttijd te 
verwerken. Verkeer vanaf de Eilandenkade richting het zuiden krijgt gemiddeld te maken met 
een wachttijd van 33 seconden. In de praktijk betekent dit dat vaak wachttijden van meer dan een 
minuut zichtbaar zijn. Deze wachttijden kunnen ertoe leiden dat verkeer vanaf deze zijwegen 
onverantwoord kleine hiaten gaat accepteren, waardoor het risico op ongevallen sterk toeneemt.  
Bij bovenstaande dient aangetekend te worden dat de plannen voor de stationsomgeving nog niet 
volledig zijn meegenomen in het model. De waarden voor met name de zijwegen kunnen 
daarmee in de praktijk nog negatiever uitpakken. Daarnaast kan een deel van het fietsverkeer de 
voorkeur (blijven) geven voor de oversteek Eilandenkade-Amsterdamlaan in plaats van een 
nieuwe fietsroute naar de fietsonderdoorgang Beneluxlaan. Dit vergroot de negatieve effecten.  

Analyse verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid op de kruising 
Naast een modelstudie van de doorstroming van de kruising, is ook de verkeersveiligheid van 
deze kruising in een quick scan beschouwd door de verkeersveiligheidsexpert van Movares. 
Hieronder de belangrijkste bevindingen. 

Figuur 3 Overzicht kruising  
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1. Voorrangssituatie fiets
De voorrangssituatie voor fietsers is vanuit de weggebruiker bezien zeer 
verwarrend. Hoewel fietsers voorrang dienen te verlenen aan het 
doorgaande verkeer (op de Steinhagenseweg), hebben zij voorrang op 
verkeer vanaf de zijwegen (resp. Amsterdamlaan en Eilandenkade). Dit 
komt voort uit de regel “rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft 
voorrang”, maar wordt over het algemeen niet op deze manier toegepast. 
Ook als we kijken naar de benodigde bebording, blijkt dat de situatie voor 
de weggebruiker niet meteen intuïtief duidelijk is. Doordat automobilisten 
de situatie niet altijd goed begrijpen of gewoon vriendelijk willen zijn, 
kan zogenaamde “gelegenheidsvoorrang” ontstaan, waarbij ondanks de 
voorrangssituatie toch voorrang wordt gegeven aan fietsers. Dit kan 
leiden tot kop-staart ongevallen omdat andere (achterop komende) 
automobilisten dit niet verwachten. 

2. Korte, bochtige fietspaden zijde Amsterdamlaan
Aan de zijde van de Amsterdamlaan rijden de fietsers mee op de rijbaan. Net voor de kruising 
worden de fietsers naar een vrijliggend fietspad geleid. Door de korte bochtige structuur van het 
fietspad, is het voor fietsers verleidelijk geen gebruik te maken van het fietspad, maar in plaats 
daarvan recht over de weg over te steken. 

3. Locatie bushalte
Op de bushalte Amsterdamlaan stoppen slechts belbussen. De locatie van de haltes is echter niet 
ideaal. Door de plaatsing direct na de kruising (vanaf het zuiden bezien) kunnen wachtrijen 
ontstaan op de kruising wanneer hier een bus stopt, dit kan leiden tot onveilig gedrag van 
weggebruikers die ook gebruik willen maken van de kruising. Temeer omdat er geen kruizen zijn 
aangebracht op de kruisingsvlakken. Verder bestaat de kans dat, omdat het een belbus betreft, de 
weggebruikers niet gewend zijn aan halterende bussen op deze locatie. Omdat niet frequent 
wordt gehalteerd bestaat de kans dat stoppende voertuigen niet worden verwacht, waardoor het 
risico op kop-staart ongevallen zeer aanwezig is. 

Figuur 4 Bebording tbv 
voorrangssituatie fiets 

Figuur 5 Fietsstructuur Amsterdamlaan 
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Figuur 6 Locaties bushaltes 

Conclusie en aanbevelingen 
In de huidige situatie ontstaan qua doorstroming nog niet veel problemen op dit kruispunt. Wel 
zijn een aantal belangrijke aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, te weten: de 
voorrangssituatie voor de fietsers, de aansluiting van de fietsstructuur op de Amsterdamlaan en 
de ligging van de halte voorbij het kruispunt. In de doorgerekende toekomstige situatie (2030) 
ontstaan aanzienlijke wachtrijen, met veel wachttijd op de Amsterdamlaan en Eilandenkade. 
Vooral linksafslaan wordt vanaf deze richtingen moeilijk. Hierdoor ontstaat het risico op 
verkeersonveilige situaties, omdat de ervaring leert dat automobilisten bij langere wachttijden 
meer risico’s nemen om op te rijden danwel over te steken. Daarbij kunnen verkeersdeelnemers 
over het hoofd worden gezien of situaties verkeerd worden ingeschat. 

Om de afwikkeling van het verkeer en de situatie voor het langzaam verkeer op het kruispunt te 
verbeteren kan een andere kruispuntvorm worden overwogen. Een rotonde of een Largas-
oplossing (zie Figuur 7) lijken hierbij de meest kansrijke oplossingen. Een 
verkeersregelinstallatie vraagt naar verwachting veel ruimte en past niet binnen de rest van de 
structuur van de Steinhagenseweg/Beneluxlaan.  

De voordelen van zowel een rotonde als een LARGAS-oplossing liggen met name in de 
doorstroming van de zijrichtingen en de verkeersveiligheid.  

Op het onderdeel verkeersveiligheid: een goed ontworpen rotonde of LARGAS-kruising remt de 
snelheid voor de kruising aanzienlijk af. Hierdoor zijn de conflictsnelheden lager en de gevolgen 
bij eventuele botsingen kleiner. Ook geldt voor beide varianten dat haakse ongevallen eigenlijk 
niet meer voor kunnen komen, maar als er een ongeval gebeurt, zal dit een kop-staart ongeval of 
een niet-haaks flankongeval zijn. In beide gevallen zijn de gevolgen vele malen kleiner dan bij 
een flankongeval. Voor het langzaam verkeer bieden de oplossingen een gefaseerde oversteek. 
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Bij een rotonde is het dan gebruikelijk dat fietsers in de voorrang oversteken, wat ze weer meer 
comfort biedt. Bij een Largas gaat de voorrang mee in de richting van de auto, dus heeft 
langzaam verkeer niet het voordeel van voorrang op de hoofdrichting, maar wel de gefaseerde 
oversteek. 

Voor wat betreft doorstroming: vanaf de zijrichtingen wordt het makkelijker om in te voegen. Bij 
een rotonde komt dit door dat alle richtingen om elkaar heen draaien en de snelheden lager zijn. 
Bij een Largas geldt dat altijd in één richting moet worden ingevoegd, en dus geen rijrichting 
gekruist hoeft te worden, waarbij direct met de andere rijrichting rekening gehouden moet 
worden. In plaats daarvan ontstaan drie opeenvolgende eenvoudige situaties: invoegen, 
uitvoegen, invoegen.  
Ook de doorgaande richting profiteert mee, vooral bij de LARGAS-oplossing. Doordat meer 
opstelruimte in de middenberm ontstaat, is terugslag op de hoofdrichting minder waarschijnlijk 
en ontstaan minder momenten dat doorgaand verkeer op afslaand verkeer moet wachten.  

Wij adviseren nader onderzoek te doen naar het oplossend vermogen van een rotonde of Largas 
oplossing. 

Figuur 7 Oplossingsrichting Largas (Bron: CROW, ASVV 2021) 



Bijlage 4 Raming ongelijkvloerse kruising   
  
 
         Prijspeil 1 januari 2021 

 
 

 

Cashflow 
overzicht 2020/2021 2022 2023 2024 Totaal 

Uitgaven 428.000 250.000 2.675.000 824.303 4.177.303 

Inkomsten 300.000 300.000 600.000 100.000 1.300.000 

Netto-investering 128.000 -50.000 2.075.000 724.303 2.877.303 

 
 
Toelichting prijspeil 
Het prijspeil van een (SSK-)raming is per definitie van een eerdere datum dan de datum van het 
opstellen c.q. vrijgeven van de raming. 
Dit komt omdat indexcijfers zoals van het CBS en het CROW altijd enige maanden achterlopen omdat 
dergelijke indexen pas achteraf kunnen worden vastgesteld na het maken van inventarisaties en 
berekeningen. 
Het CROW heeft de cijfers definitief vastgesteld tot en met september 2021. 
Het CBS komt met cijfers kwartaal-indexen waarbij voor alle cijfers van het jaar 2021 wordt opgemerkt 
dat het voorlopige cijfers betreft. 
 
Verder zijn SSK-ramingen zogenaamde bedrijfseconomische ramingen waarbij de uitkomsten tot 
stand zijn gekomen op basis van de kosten behorend bij een bedrijfsvoering van aannemers onder 
normale economische omstandigheden waarbij marktwerking niet is meegenomen. 
Dus als een aannemer tijdens hoogconjunctuur met hogere prijzen en percentages rekent dan stikt 
noodzakelijk, maar ook als aannemers ten tijde van een crisis met lagere prijzen en percentages 
rekent dan eigenlijk wenselijk is (beter enig verlies accepteren dan helemaal geen inkomsten hebben 
terwijl machines stilstaan en loonkosten doorlopen), worden de effecten daarvan niet verdisconteerd 
in de SSK-ramingen. 
Pas als over een lagere periode zich een bepaalde tendens aftekent wordt dat in het kostenniveau 
van de ramingen meegenomen. 
 
*Indexering bouwkosten 
De gemiddelde bouwkosten zijn in 2021 met 3 procent gestegen, blijkt uit cijfers van Cobouw en IGG 
bouweconomie. Alhoewel de prijsstijgingen in bouwmaterialen onderling erg uiteen lopen zijn de totale 
bouwkosten van de ongelijkvloerse kruising verhoogd met 3% ten opzichte van de SKK raming met 
prijspeil 1 januari 2021.  
 
Bron:  
Leeuw, M. d. (2022, januari 17). Bouwkosten blijven hoog, verdere stijging waarschijnlijk. Opgehaald 
van www.cobouw.nl: https://www.cobouw.nl/marktontwikkelingen/nieuws/2022/01/cobouw-insights-
bouwkosten-blijven-hoog-verdere-stijging-waarschijnlijk-10132054?_login=1 
 

Bouwkosten ongelijkvloerse kruising 2.221.000,00€                       

Watergang ongelijkvloerse kruising 300.000,00€                           

Tijdelijke weg 150.000,00€                           

Ontsluiting Roche 80.000,00€                             

Engineering/inhuur 475.000,00€                           

Overige kosten 139.000,00€                           

Risico 10% 275.100,00€                           

Indexering 2021 --> 2022* 109.203,00€                           

Subtotaal 3.749.303,00€                       

Reeds uitgegeven 428.000,00€                           

Totaal 4.177.303,00€                       



Participatieproces 
Ongelijkvloerse kruising + verkenning toeleidende fietsroutes. 
Datum: 11-01-2022 
 
 
Inleiding 
De ontwikkelingen binnen Snellerpoort hebben een grote impact op de omgeving. Daarom is het 
belangrijk de omgeving goed mee te nemen in de afwegingen die rondom het project ‘Beneluxlaan 
Woerden’ worden gemaakt. Voor de ongelijkvloerse kruising is een toegankelijk en transparant 
communicatietraject opgezet met momenten voor inspraak. Vanwege Covid-19 vond een groot deel 
van de communicatie en participatie online plaats. Het projectteam maakt gebruik van het online 
platform www.beneluxlaanwoerden.nl waar alle tekeningen, verslagen, onderzoeken en presentaties 
staan. Hier kan men alle actuele en relevante informatie vinden en zich aanmelden om op de hoogte 
te blijven van belangrijke ontwikkelingen en meedenken.  
 
Direct belanghebbenden  
Ongelijkvloerse kruising 
Belangrijke direct belanghebbenden bij de ongelijkvloerse kruising zijn de fietsersbond en Roche. Het 
gebouw van Roche ligt naast de beoogde locatie van de ongelijkvloerse kruising. Met beide partijen is 
het projectteam veelvuldig in gesprek gegaan om uitgangspunten voor de ruimtelijke uitwerking op te 
halen. Op basis van de gesprekken met Roche is de kruising zo ontworpen dat Roche aan de 
zuidzijde ontsloten wordt. Deze partijen zijn middels verschillende één op één overleggen betrokken.  
 
Verkenning toeleidende fietsroutes 
Belangrijke direct belanghebbenden bij de verkenning zijn de bewoners en/of eigenaren aan de 
Helgolandkader, Terschellingkader, Borkumkade, Falstarkade en het eerste deel van de Harzstraat. 
De verschillende fietsroutes kruisen deze wegen en het woongebied en hebben veel impact op het 
woongenot van deze bewoners. Deze bewoners zijn via het online platform, social media kanalen, de 
gemeente pagina en persoonlijke brieven geïnformeerd over bijeenkomsten en ontwikkelingen van de 
verkenning.  
 
Brede omgeving  
De omgeving rondom dit project heeft ook kunnen participeren door deel te nemen aan de sessies en 
mee te denken via het online platform. Deze bewoners zijn uitgenodigd via de algemene 
communicatie middelen zoals de gemeentepagina, sociaal media platforms van de gemeente en het 
online platform. Ook is er aan het begin van het project in een zeer ruim gebied (ruim 1500 adressen) 
een brief verstuurd aan alle omwonenden met informatie over het project en hoe men op de hoogte 
kan blijven van ontwikkelingen en bijeenkomsten (digitaal)  
 
 
Bijeenkomsten 

• 31 maart 2021  
Eerste brede (digitale) informatieavond; projectteam voorgesteld, overview van alle projecten 
+ samenhang gepresenteerd en online platform gelanceerd.  
 

• 2 juni 2021 
Online bijeenkomst met bewoners over ongelijkvloerse kruising en toeleidende fietsroutes: 
presenteren van onderzoeksopzet naar 4 mogelijke routes. Ophalen input op routes voor 
nader onderzoek. Vooral route 2 en 3 leiden tot zorgen in de omgeving. De input die is 
opgehaald is meegenomen in de verkenning en beoordeling van de verschillende fietsroutes. 
Ook is gevraagd om route 1A (zie rapportage verkenning toeleidende fietsroutes) ingebracht 
en onderdeel geworden van de rapportage.  
 

• 30 september 2021: 
Online bijeenkomst met bewoners over toeleidende fietsroutes. Doel was het presenteren van 
de conceptrapportage en uitkomsten van de beoordelingsmatrix en over de uitkomsten van 
het onderzoek in gesprek te gaan. Omdat de verwachtingen over en weer niet overeen 
kwamen en de vorm van een online bijeenkomst niet paste op de behoefte om met elkaar in 

http://www.beneluxlaanwoerden.nl/


gesprek te gaan was de avond geen succes. Ter afsluiting is de afspraak gemaakt om een 
nieuwe bijeenkomst te organiseren waarbij men fysiek met het projectteam in gesprek kon 
gaan. Ook is er na de bijeenkomst door de bewoners van de Helgolandkade, 
Terschellingerkader, Borkumkade en Falstarkade een visie ingediend, tevens aan de 
raadsleden verzonden.  
 

• 30 november 2021:  
Inloopmiddag en avond voor persoonlijke gesprekken over toeleidende fietsroutes, als vervolg 
op de sessie van 30 september. Prettige gesprekken, wel kritische vragen en opmerkingen 
over de fietsroutes en de Amsterdamlaan. Veel bewoners benadrukken belang van 
herinrichten kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade. Ook is duidelijk dat het men graag ziet 
dat de fietstructuur langs de Steinhagenseweg intact blijft en niet wordt opgeheven door een 
wandelpromenade.   

 
 
  



Reactienota’s 
 



 

Q&A Beneluxlaan 
n.a.v. online informatieavond 31 maart  

 
 

De snelfietsroute lijkt tussen het station en het Roche gebouw anders te lopen op de kaart dan nu 
daadwerkelijk is. Klopt dat? 
Ja, dat klopt. Het huidige Jan Ruijspad wordt straks de verbinding naar de ongelijkvloerse kruising en er 
wordt een nieuw fietspad aangelegd parellel aan het spoor tussen het station en Veldwijk.  
  
Bij de roze blokken wordt dus woningbouw gerealiseerd? Betekent dat woningbouw tussen de huidige 
Minkema(laan) en het spoor? 
Deze blokken maken onderdeel uit van de visie op het Stationsgebied (Poort van Woerden). De gemeente 
wil daar inderdaad ook woningbouw en andere functies gaan realiseren, maar die plannen moet eerst nog 
verder worden uitgewerkt en verankerd worden in een bestemmingsplan.  
  
In welk project valt de rode pijl en wat gebeurt daar precies? Kruispunt eilandenkade en 
Steinhagenseweg 
Dat is de oversteek bij de Amsterdamlaan. Daar gaan we op kruispuntniveau onderzoek doen met 
verkeerskundige modellen. Zo kunnen we achterhalen hoe het daar functioneert met de nieuwe 
verkeersstromen en de aanpassingen aan de weg. Mogelijke knelpunten worden geagendeerd bij het 
college. Zij zullen besluiten hoe daar een vervolg aan te geven. 
  
Fietsoversteek bij Minkema op de ingang van parkeerplaats en inrit naar sportvelden: hoe wordt daar 
de veiligheid gerealiseerd voor de fietsers? Verkeerslichten zijn voor jeugd niet voldoende en auto heeft 
voorrang. Graag aandacht voor veiligheid hier. 
Dit nemen we mee. Om het ontwerp voor de oversteek bij het Minkema te bespreken plannen we een 
moment in met bewoners.  

Idee: snelheid autoverkeer eruit halen door nog meer uit te buigen dan op tekening 
De huidige bocht is berekend op een snelheid van ongeveer 30 km/h. Dit heeft al een snelheidsremmende 
werking. Vanwege de aanwezige kabels en leidingen kan de bocht niet worden aangepast. 
  
 Het kruispunt bij de Amsterdamlaan & Eilandenkade is nu al erg ingewikkeld. Zeker auto's die aanrijden 
en het kruispunt moeten kruisen moeten in het midden vaak wachten, wat opstoppingen veroorzaakt. 
Als er 800 huishoudens bij komen die ook dit kruispunt gaan gebruiken lijkt mij de huidige opzet niet 
meer afdoende. Ik denk dat hier meer aandacht naar moet, niet alleen om de fietsers een andere route 
aan te bieden maar zeker ook het autoverkeer. Hoe wordt veiligheid hier geborgd? 
We begrijpen dat er zorgen zijn over de doorstroming en veiligheid van de kruising bij de Amsterdamlaan. 
Daarom gaan we op kruispuntniveau onderzoek doen met verkeerskundige modellen. Zo kunnen we 
achterhalen hoe het daar functioneert met de nieuwe verkeersstromen en de aanpassingen aan de weg. 
Tegen die tijd delen we de uitkomsten van deze simulaties op het online platform. Als het onderzoek 
aanleiding geeft om naar de inrichting van deze kruising te kijken, gaan we terug naar de Raad met een 
voorstel over hoe hiermee om te gaan. Daarnaast gaan we aan de slag met een onderzoek naar nieuwe 
toeleidende fietsroutes naar de toekomstige ongelijkvloerse kruising. Deze moeten er toe leiden dat 
fietsers eerder geneigd zijn de ongelijkvloerse kruising te gebruiken, dan de oversteek bij de 
Amsterdamlaan.   



 

 Op hoofdlijnen een mooi plan. Met de nodige aandachtspunten. Ik wil echt extra aandacht vragen voor 
de veiligheid bij de oversteek Amsterdamlaan. Met veel schoolgaande kinderen (basisscholen).  Dit 
verhaal wordt erg verteld vanuit Beneluxlaan en vanuit de ongelijkvloerse kruising. Zie de 
Amsterdamlaan niet als “iets wat ook moet gebeuren”. Deze is cruciaal voor de verkeersveiligheid.  
Dat klopt, we zijn daarom juist aan het kijken hoe de fietsstructuren veranderen als de ongelijkvloerse 
kruising komt. Hierbij kijken we naar de verschillende fietsstromen, zoals de schoolgaande kinderen. We 
willen hier sessies voor inplannen om samen met u te bespreken hoe we hier verbeteringen in kunnen 
aanbrengen. Hierin horen we daarom ook graag in het vervolg uw mening.  
  
 Waarom leggen jullie de Beneluxlaan niet helemaal langs het spoor naast de snelfietsroute of in plaats 
van de snelfietsroute? En dan fietsers door de wijk? 
Het tracé van het snelfietspad direct langs het spoor is gekozen omdat het daardoor aansluit op het 
bestaande stukje snelfietspad (Jan Ruijspad) aan de westzijde en het nog aan te leggen stuk snelfietspad 
achter het Minkema en de sportvelden richting Veldwijk. Bovendien hoeft het snelfietspad door deze 
ligging de Beneluxlaan niet te kruisen en dat komt de verkeersveiligheid en de doorstroming op het 
snelfietspad ten goede.  
In de plannen voor de wijk Snellerpoort wordt overigens wel voorzien in een fietsverbinding (fietsstraat) 
vanaf de ongelijkvloerse kruising met de Beneluxlaan naar het winkelcentrum, vooral bedoeld voor het 
lokale fietsverkeer.  
  
 Ligt de snelfietsroute en nieuwe Beneluxlaan ook op ProRail grond? Zo ja, staan die daar ook open voor, 
of welke eisen komen hieruit voort? 
Deze gronden zijn recent overgenomen van ProRail. Met ProRail hebben we overleg omtrent eventuele 
beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden om overklimbaarheid van de geluidswal tegen te 
gaan.  
  
Wat gebeurt er met winkelcentrum Polanen? Ik zie dat er nu een woningblok op ligt in de plannen? 
Voor het bestaande winkelcentrum wordt een uitbreiding voorzien (bouwvelden B5-B6 van Snellerpoort), 
dat uitgaat van de bouw van 100 appartementen, een supermarkt met ondergeschikte horeca en een 
parkeergarage. Tussen de nieuwbouw wordt een winkelplein gerealiseerd dat gedeeltelijk als 
parkeerplaats zal blijven functioneren. Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld. Dit 
bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op naam bestemmingsplan 
“Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen”).  
  
 Hoe komen de auto's bij het winkelcentrum? 
Er worden twee ontsluitingen gerealiseerd. Eén aan de oostzijde vanaf de Cattenbroekerdijk naar het 
winkelcentrum en één aan de noordzijde, vanaf de nieuwe Beneluxlaan naar het winkelcentrum. De 
huidige Steinhagenseweg (tussen de rotonde aan de westzijde en het winkelcentrum) komt in de 
uiteindelijke situatie te vervallen. Dit gebied zal als wandelpromenade worden ingericht.  
  
 Wat gebeurt er met de hondenuitlaatplek? 
Het is nog niet geheel duidelijk of de huidige hondenuitlaatplaats op deze locatie behouden kan worden. 
Mochten er wijzigingen in moeten komen dan zullen we de omgeving bij de inrichting en locatie 
betrekken.  
  
 Alle 3 de plaatsen waar we nu de hond los kunnen laten gaan verdwijnen. Komt daar iets voor terug? 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

Het is nog niet geheel duidelijk of de huidige hondenuitlaatplaats op deze locatie behouden kan worden. 
Mochten er wijzigingen in moeten komen dan zullen we de omgeving bij de inrichting en locatie 
betrekken.  
  
 Komt er een ouderenhuis binnen het project? 
In de bestemmingsplannen is ruimte geboden voor 900 woningen (800 in het woongebied en 100 bij het 
winkelcentrum). In de bestemmingsplannen is de exacte doelgroep niet vastgelegd maar het wordt een 
mooie wijk voor jong en oud.  
 Wordt de Steinhagenseweg in de bouwfase van de Beneluxlaan gewoon gebruikt? 
Ja, deze blijft in gebruik totdat de Beneluxlaan af is. Vervolgens wordt de Steinhagenseweg opnieuw 
ingericht. Ten westen van het winkelcentrum zal dit een wandelpromenade worden. Aan de oostzijde 
wordt het een buurtontsluitingsstraat (30 km/u). 
  
 Hoe veilig is het fietsverkeer als de Beneluxlaan al klaar is maar de ongelijkvloerse kruising nog niet? 
Tot die tijd maken fietsers gebruik van de huidige rotonde op de Steinhagenseweg - Minkemalaan.  
  
 Is er overwogen verkeer vanaf de Polanerbaan rechtstreeks naar de Beneluxlaan te laten rijden? Dus 
reconstructie stationsgebied. Dan zijn we het doorgaande verkeer op het eerste deel van de 
Steinhagense weg kwijt.... Dit ontlast ook de kruising bij de Amsterdamlaan enorm. En zou zelfs een 
ongelijkvloerse fietskruising overbodig maken.  
Nee, dit is niet overwogen. Vanaf het begin is het uitgangspunt geweest dat de Beneluxlaan om de nieuwe 
woonwijk aangelegd gaat worden.  
  
 Geluidsoverlast 13000 mtv per etmaal voor de wijk aan de overzijde spoor neemt toe.  Ernstige hinder.  
Wat gaat u daaraan doen behalve fluisterasfalt.  Waarom geen diffractors ivm weerkaatsing weg en 
railverkeer naar overzijde 8 woonappartementen van 4 tot 15 verdiepingen.   
In het kader van de bestemmingsplannen die voor Snellerpoort zijn opgesteld is akoestisch onderzoek 
uitgevoerd, daarbij zijn de effecten van de nieuwbouw van Snellerpoort op de bestaande woningen aan de 
noordzijde (reflectie van geluid) onderzocht. Uit de akoestische onderzoeken blijkt dat er geen sprake is 
van een hinderlijke toename van geluid. Maatregelen die effect hebben (raildemper, stil asfalt op de 
Beneluxlaan) worden toegepast. Diffractors hebben nauwelijks akoestisch effect in deze situatie.  
  
 Zijn er plannen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken voor de omwonenden? 
We doen alles conform de geluidsnormen. Op de Beneluxlaan gaan we stil asfalt toepassen.  
  
 Klopt het dat de ongelijkvloerse kruising in het verlengde van het Jan Ruijspad ligt? 
Dat klopt. 
  
 Wordt een ecoloog geraadpleegd aangaande de natuur in de wijk? 
Ja, er is een ecoloog betrokken. In Snellerpoort zijn we bijvoorbeeld bezig met een kademuur. Hier wordt 
ook gekeken naar hoe het ecologisch ingericht kan worden, bijvoorbeeld geperforeerde stenen die 
aantrekkelijk zijn voor insecten. En natuurlijk kunt u hierover meedenken. Als er ideeën zijn over ecologie, 
dan horen we dat graag.  
  



 

 Wanneer worden de plannen voor de Beneluxlaan in besluitvorming gebracht zodat er inspraak 
mogelijk is? Graag als jullie inderdaad de daadwerkelijke datum willen delen op het platform. Dan 
kunnen we ons als bewoners nog bij de Raad melden met bezwaren. 
In het derde kwartaal van 2021 organiseren we een sessie, waarbij we het Definitief Ontwerp met u delen. 
Hierbij is het nog mogelijk om inspraak te hebben op details. Grote beslissingen, zoals de ligging van de 
weg en het omleggen ervan, liggen dan al vast. Een belangrijk deel van de Beneluxlaan is al toegestaan op 
basis van het geldende bestemmingsplan uit 2010, de verdere omlegging over de kavel Cattenbroekerdijk 
1 is met het nieuwe bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) vastgelegd. Dit 
bestemmingsplan heeft ter visie gelegen en wordt voor de zomer van 2021 vastgesteld.  
  
 Hoe is het met de bereikbaarheid van het winkelcentrum tijdens de aanpassingen? 
We houden de winkels zo goed mogelijk bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Hoe dit precies gebeurt, 
werken we nog nader uit.  
  
 Welke ideeën zijn er met betrekking tot de groenvoorziening rondom de Beneluxlaan?  
Er zijn verschillende soorten bomen opgenomen in het Definitief Ontwerp. Er is gekeken naar of het 
geplaatste groen voldoet aan de hittestress. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van de Beneluxlaan een 
ruime waterpartij gerealiseerd. We gaan op de informatieavond, waarop we het DO van de Beneluxlaan 
presenteren nog uitgebreider in op waar bomen komen en wat voor type bomen.  
  
 Hoe ziet de fasering van aanleg van de Beneluxlaan eruit, gezien de ongelijkvloerse kruising een jaar 
later in de planning staat en daarmee de Beneluxlaan (weer?) op de schop gaat. 
We zijn momenteel bezig om dit vorm te geven. Op dit moment is het plan om de fietsbrug en de 
Cattenbroekertunnel als eerste aan te leggen. We werken momenteel verschillende varianten uit voor de 
realisatie van de Beneluxlaan ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising. Hierbij streven we naar een 
goede aansluiting, ook in de tijd, van de verschillende onderdelen van de ontwikkeling. We streven ernaar 
om de aanleg zoveel mogelijk buiten het verkeer om te bouwen, zodat er zo min mogelijk overlast is. Er 
komt een moment dat we de Beneluxlaan aan moeten sluiten op de Verlengde Steinhagenseweg. Tijdens 
deze periode is verkeersoverlast, maar ook hierin zijn verschillende varianten te bedenken. We vragen u 
om hierover mee te denken als het zover is.  
  
 Kan er aandacht worden besteed aan het einde van het snelfietspad bij het station? Er is nu al sprake 
van een onveilige situatie aan het einde van het Jan Ruijspad.  
Dit idee wordt opgepakt door de afdeling verkeer en het projecteam rondom de ontwikkeling van het 
Stationsgebied.  
  
 Klopt het dat de bewoners van de vd Valk Boumanlaan geen brief over dit platform hebben gehad? 
Dat klopt, deze straat zat niet in verzendgebied 
  
 Wordt de Steinhagenseweg ter hoogte van de sportvelden ook voorzien van stil asfalt? De 
Steinhagenseweg moet worden voorzien van nieuwe slijtlaag, oude is versleten. Dus kan er gelijk nieuw 
stil asfalt worden aangelegd? 
We leggen alleen stil asfalt aan op de stukken waar we de weg opnieuw inrichten. Dit is op de Beneluxlaan, 
vanaf het bestaande deel aan de westzijde tot en met de te realiseren aansluiting op de Steinhagenseweg 
(ter hoogte van de Cattenbroekerdijk). De huidige Steinhagenseweg komt deels te vervallen en wordt 
tussen het Winkelcentrum en het Minkema College heringericht als 30 km/u straat. Hier wordt geen (stil) 
asfalt gerealiseerd. Het overige deel op de huidige Steinhagenseweg, ten oosten van de Cattenbroekerdijk 
langs de sportvelden blijft ongemoeid.  



 

  

 Hoe gaat het OV en het autoverkeer van de Beneluxlaan naar het station toe? Wordt er gebruikt 
gemaakt van de ongelijkvoerse kruising of kruist het OV en autoverkeer later alsnog het fietsverkeer 
naar het station toe. 
In de visie voor het Stationsgebied blijft voor de korte termijn de huidige route voor het OV gehandhaafd. 
Voor de lange termijn is uitgangspunt in de visie dat het OV via de Minkemalaan de zuidzijde van het 
station kan bereiken. Hoe dit precies wordt vormgegeven wordt in de volgende fase uitgewerkt. 
  
 Wordt de autoweg plaatselijk boven de fietstunnel wat hoger gelegd, zodat de fietstunnel niet zo diep 
hoeft te worden? 
Ja, dat klopt. De daling voor het fietsverkeer is daarom minimaal.  
  
 Wat is het idee achter het plaatsen van een (groot) appartementencomplex op de huidige locatie van 
de parkeerplaats aan het winkelcentrum? Dat haalt naar mijn idee het hele open karakter van de te 
plaatsen promenade weg. Daarnaast heb ik twijfels bij de invloed op de karakter van de omliggende 
wijk en potentie tot aanwezigheid van bomen (zie beperkte hoeveelheid groen in Waterrijk door 
verkeerde verhouding hoogbouw/straatbreedte) 
Voor informatie over de opzet van de wijk en de motivering daarachter verwijzen we u door naar het 
Stedenbouwkundig Plan (2019) en het bestemmingsplan en Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen.  
   
 Weet iemand eigenlijk nog waarom de Steinhagenseweg eigenlijk loopt zoals 'ie loopt? Daar was 
waarschijnlijk ooit ook een mooie onderbouwing voor. 
Antwoord wethouder Noorthoek: dit was destijds een eis van de provincie, rond de jaren 90. 
  
 Komt er ook en fietsverbinding langs de wandelpromenade?  
De fietsoversteek in het verlengde van de wandelpromenade komt te vervallen. Om die reden is ervoor 
gekozen naast de wandelpromenade geen fietsverbinding te realiseren. 
  
 Wij zien niets meer van de beoogde fietstunnel onder spoor door vanaf Plan Witt naar Snellerpoort? 
Goed voor fjnmazig fietsnetwerk.  
In de stedenbouwkundige visie Stationsgebied komt de ruimtereservering voor de fietstunnel in het 
verlengde van de Jan van Beierenlaan te vervallen. Deze fietstunnel zal met alle voorziene ingrepen in het 
fietsnetwerk in de omgeving niet de hoofdstroom van de fietsers in dit deel van de stad bedienen; 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.  
  
Nadat vanuit het Station bezien parallel langs het spoor is gereden moet er over de Cattenbroekertunnel 
voor het Minkema Stein een scherpe bocht naar rechts en kort daarna een scherpe bocht naar links 
worden genomen. Aan het eind van die bocht zit dan precies de hoofdontsluiting van Waterrijk, de 
Schumanlaan. Het is van groot belang dat de ontsluiting van dit grote deel van de wijk goed blijft gaan 
gelet op het feit dat er slechts twee uitvalswegen zijn. De plannen zijn nog erg onduidelijk hoe dit 
verkeerstechnisch wordt opgelost. Graag aandacht hiervoor. 
Er is hier zeker aandacht voor. In het ontwerp is onder andere een brede middenberm toegepast. 
Zodoende kan verkeer uit de wijk gefaseerd oversteken wat zowel de verkeersveiligheid als de afwikkeling 
ter plaatse ten goede komt.  
  



 

Wordt er aan een nieuwe ingang voor het station Woerden gedacht in Snel en Polanen? Wellicht kan er 
dan een tunnel onder het spoor door zodat het Staatliedenkwartier hier ook van kan profiteren?! Zo 
niet, hoe gaan de vele fietsstromen dan gereguleerd worden in Snel en Polanen? Automobiliteit moet 
worden teruggedrongen, dan zouden faciliteiten voor met name fietsers dus (fors) verbeterd moeten 
worden toch? 
In de stedenbouwkundige visie Stationsgebied is aan de oostzijde van de perrons een voetgangersbrug 
over de sporen voorzien. Of hier ook een toegang kan worden gerealiseerd tot de perrons wordt 
onderzocht; NS zal hier ook over moeten besluiten. T.a.v. het fietsverkeer: we gaan aan de slag met een 
onderzoek om de fietsroutes naar de toekomstige ongelijkvloerse kruising te verbeteren, zodat veilig kan 
worden overgestoken. Deze moeten ertoe leiden dat fietsers eerder geneigd zijn de ongelijkvloerse 
kruising te gebruiken, dan de oversteek bij de Amsterdamlaan. Verder investeren we dus in goede 
verbindingen van en naar het station/centrum, mede door de aanleg van de ongelijkvloerse kruising.  
  
Indien de Steinhagenseweg/ Beneluxlaan een verbeterde verkeersstroom met voorrang voor 
autoverkeer geeft zal dit een aanzuigende werking hebben op sluipverkeer vanaf de A12 richting A2. 
Hoe wordt dit sluipverkeer voorkomen?  
We verwachten niet dat dit een aanzuigende werking zal hebben en tot sluipverkeer zal leiden. Met 
verkeersmodellen is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan.  
  
De gemeente Woerden heeft het plan om de spoortunnel van de Polanerbaan te sluiten. Een sluiting 
levert meer autoverkeer op aan de zuidzijde naar het station, bijvoorbeeld bij het brengen en halen. 
Wordt deze toekomstige verkeerstroom afgehandeld via de Amsterdamlaan en de kruising 
Amsterdamlaan/Steinhagenseweg?  
Of wordt het verkeer naar het station meegenomen in een nieuw ontwerp via de nieuwe Beneluxlaan?  
De exacte voorwaarden voor en effecten van het afsluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer moeten 
in een verkeerskundige studie nader worden verkend. Het voornemen daarbij is om het stationsgebied 
autoluw te maken. Enerzijds door het niet faciliteren/bieden van parkeerplaatsen in de openbare ruimte, 
anderzijds door langzaam verkeer prioriteit te geven. Hoe de toekomstige verkeersstromen gaan lopen 
wordt in de volgende fase uitgewerkt.  

 



 

Q&A Beneluxlaan 
n.a.v. sessie ongelijkvloerse kruising en fietsroutes  
2 juni 2021  

 
 

Wat is de aanleiding van de aanpassingen in de fietsroutes? Is de drijver hierachter het 20 meter 
omrijden langs de oostkant van de Terschellingkade? 
Met de nu beoogde aanpassingen in de fietsstructuur zullen fietsers richting het station, komend vanuit de 
Harzstraat en de Bergstraat, vooral de oversteek bij de Amsterdamlaan gebruiken. Dit komt omdat op de 
plaats waar nu de Bergstraat en de Harzstaat samenkomen er geen logische fietslijn is naar het station. De 
route via de Terschellingkade – Kretakade – Elbakade is voor een fietser onlogisch en voelt als omrijden. 
Met deze studie zoeken we naar oplossingen om de fietsers komend vanuit de Harzstraat en Bergstraat te 
verleiden om ter hoogte van de nog te realiseren ongelijkvloerse kruising de 
Beneluxlaan/Steinhagenseweg over te steken. Hiermee neemt het aantal fietsers dat de Amsterdamlaan 
oversteekt af en vergroot de fietsveiligheid.  

De hoeveelheid auto’s lijkt het probleem te zijn voor de fietsers (oversteek op de Amsterdamlaan), 
waardoor alternatieve fietsroutes bekeken worden. Waarom wordt er niet een oplossing gezocht voor 
de stroom auto’s? 
Een oplossing voor het vele verkeer is niet eenvoudig te realiseren en oplosbaar. Ook al zou een eventuele 
Oostelijke randweg in de toekomst de Steinhagenseweg ontlasten, alsnog blijft deze weg druk en de 
belangrijkste hoofdontsluitingsweg in Woerden-oost. Kortom; om de fietsveiligheid te vergroten is het 
wenselijk nieuwe fietsstructuren te realiseren die leiden naar de ongelijkvloerse kruising als meest veilige 
oversteek.   
Hoe worden de kavels van de FNV en het kavel van de Rabobank ontsloten met de auto? 
De FNV-kavels worden ontsloten in de bocht op de nog aan te leggen Beneluxlaan. De Rabobankkavel 
ontsluit via de Minkemalaan 

Hoe wordt de Minkemalaan aangesloten op de Beneluxlaan? 
De Minkelaan wordt doorgetrokken en heet vanaf Roche de Beneluxlaan.   

Komt er een verbinding tussen dit fietspad en het snelfietspad? 
Ja, het snelfietspad komt ongeveer ter hoogte van het station uit op het Jan Ruijspad en wordt daarop 
aangesloten. Er is vanuit Snellerpoort, vanwege veiligheidsoverwegingen, geen directe aansluiting. 
Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de nieuwe en bestaande fietsinfra langs de Steinhagenseweg 
richting Veldwijk. 

Waarom loopt de snelfietsroute niet door de ongelijkvloerse kruising? Nu komt er een aansluiting vlak 
bij het station tussen twee bouwblokken door. 
De snelfietsroute ligt boven de wijk, terwijl de fietstunnel vooral wijken met elkaar verbindt (in dit geval 
Snellerpoort, Snel & Polanen en Waterrijk met het Stationsgebied en het achtergelegen centrum). Verder 
is de snelfietsroute vrij van verkeer doordat deze parallel aan het spoor is geprojecteerd tussen het station 
en Veldwijk.  
Krijgt de Minkemalaan een aansluiting op het Jan Ruijspad? 
Ja, momenteel ligt er een voorbelasting op de plek waar de fietsenstalling wordt aangesloten op het Jan 
Ruijspad. Naar verwachting wordt in juli gestart met de daadwerkelijke realisatie van de aansluiting. Zo 
hoeven minder scholieren door de Minkemalaan te rijden.  



 

Is er overwogen om het fietspad van de Cattenbroekerdijk te laten lopen naar het snelfietspad? Dan heb 
je direct de toeleidende fietsroute afgetikt. 
Dat is wel verkend, maar bleek nogal een lastige inpassingsopgave zo tussen het spoor en het snelfietspad. 
Dat betekent dat de aansluiting haaks zou plaatsvinden op diepte en dat is vanuit veiligheidsoogpunt niet 
gewenst. Daarnaast denken wij dat fietsverkeer uit de Cattenbroekertunnel, indien zij een bestemming bij 
het station of centrum hebben, door Snellerpoort en de tunnel fietsen. Indien zij een bestemming hebben 
richting Harmelen dan kunnen zij gebruik maken van de bestaande fietsstructuur langs de 
Steinhagenseweg.  
Wat opvalt is dat er steeds gesproken wordt over deelgebieden, terwijl het geheel juist belangrijk is om 
te bekijken. Hoe kan het dat er nu wordt besloten over de fietstunnel terwijl het effect op kruising 
Amsterdamlaan en de kruising bij de Parijslaan nog niet helder is? 
Er zijn geen deelgebieden, wel verschillende projecten die onderling raakvlakken hebben. De fietstunnel is 
een oplossing voor de al jarenlange verkeersonveilige kruising (rotonde Steinhagenseweg) en de 
doorstroming op de Steinhagenseweg. Met de realisatie van de ongelijkvloerse kruising is de 
verkeersveiligheid geborgd en stroomt de Steinhagenseweg weer goed door. De verbeterde doorstroming 
kan betekenen dat het lastiger wordt om vanuit de Amsterdamlaan de Steinhagenseweg op te draaien. Dit 
wordt nu onderzocht. Mocht dit tot problemen leiden, dan zoeken we naar een passende oplossing.  
  
Wordt er stil asfalt toegepast op de Beneluxlaan? 
Ja, we doen alles conform de geluidsnormen. Op de nieuwe Beneluxlaan gaan we stil asfalt toepassen. 
  
Uitgangspunt is nu een verhoogde weg en een fietstunnel. Is de omgekeerde optie, een verdiepte 
autoweg en een fietsovergang ook onderzocht? Deze optie lijkt me minder geluidsoverlast op te 
leveren. 
Nee, deze optie maakt formeel geen onderdeel uit van de studie. Een verlaagde Beneluxlaan is erg 
kostbaar vanwege de diepe ligging en de lengte van de verlaging onder het grondwater. 
  
Waarom wordt er niet gekeken naar de omlegging van de Steinhagenseweg, de veroorzaker van het 
probleem met de fietsroutes? 
De Steinhagenseweg heeft zowel nu als in de toekomst een belangrijke ontsluitende functie voor de 
wijken Snellerpoort, Snel & Polanen en Waterrijk. Ook een deel van het Staatsliedenkwartier ontsluit via 
de Steinhagenseweg richting de A12 (en vice versa). Het geheel verleggen naar elders (of opheffen) is 
daarom geen optie. 
  
Wat doet de gemeente met de zorgen bij de verschillende fietsroutes, en dan vooral degenen die met 
een fietsbrug over het wooneiland gaan? 
We hebben de opmerkingen, zorgen, en ideeën van bewoners gehoord en nemen deze mee in onze 
afweging. Ook hebben we met enkele bewoners een gesprek gevoerd op locatie. Na de zomer nodigen we 
u uit voor een tweede sessie waarin we de mogelijke routes nader bespreken. 
  
Op route 3 moeten de auto’s op de kruising Bergstraat/Harzstraat rekening houden met veel meer 
fietsverkeer. Hoe zorgt de gemeente hier voor een veilige situatie? 
We richten dit punt, waarop verschillende fietspaden samenkomen, opnieuw in. Dit is onderdeel van het 
onderzoek dat de gemeente nu doet naar de toeleidende fietsroutes. 
  
Waarom wordt het fietsverkeer niet geleid via het bestaande fietspad dat achter het winkelcentrum 
langs gaat? Dus via de Cattenbroekerdijk en de Gebroeders Grimmkade? 



 

Die staan inderdaad met elkaar in verbinding. Dit heeft vooral betrekking op het verkeer oost/zuidoost van 
de wijk (Waterrijk en Snel & Polanen). Deze studie richt zich op het fietsverkeer komend vanuit de 
Harzstraat en de Bergstraat richting het station Woerden.  
 Hoeveel fietsverkeer wordt er per route verwacht? Hoe meer de fietsroute naar het oosten ligt, hoe 
minder fietsers die gebruiken en hoe meer er over de kruising bij de Amsterdamlaan blijven fietsen. 
In 2019 is door een extern adviesbureau het verwachte gebruik van de verschillende routes berekend. Van 
West naar Oost bekeken is het gebruik respectievelijk 291 (bij variant 1) tot 162 (bij variant 4) tijdens het 
drukste spitsuur. De redenering dat hoe oostelijker de route is gelegen, hoe minder gebruik van die route 
zal worden gemaakt is dus correct.  
Waarom zou er naast de wandelpromenade geen fietspad mogen liggen?  
De fietsoversteek in het verlengde van de wandelpromenade komt te vervallen. Om die reden is ervoor 
gekozen naast de wandelpromenade geen fietsverbinding te realiseren. 

 Kan er een stoplicht komen op de Amsterdamlaan? Dan geef je fietsverkeer de ruimte. 
Momenteel onderzoeken we verschillende opties voor de oversteek bij de Amsterdamlaan. In een 
volgende sessie komen we hierop terug. 
  
 Wat zijn in uw beeld nu de meer op doorgaand fietsverkeer gerichte routes, met name in de richting 
(noord)oost naar zuidwest en vice versa? 
Voor bovenwijks (ofwel regionaal) fietsverkeer wordt de langs het spoor gelegen snelfietsroute de 
belangrijkste fietsverbinding. Voor fietsverkeer met een herkomst/bestemming in oost/west wordt de 
ongelijkvloerse kruising de primaire schakel. Vandaar ook deze studie om zoveel mogelijk fietsverkeer 
daarheen te leiden. Er zullen echter altijd routes zijn via de ongelijkvloerse kruising die als niet logisch en  
omrijden zullen worden ervaren. De verbinding noordoost naar zuidwest (en vice versa) is een dergelijke 
route. Dit fietsverkeer kan, afhankelijk van de bestemming/herkomst gebruik maken van de routing door 
de wijk en de oversteken bij de rotonde met de Europabaan (Ponddreef – Parijslaan) of via de Ponddreef 
bij het verkeerslicht Europabaan – Noordzee.  
  
 Welke route zien jullie nu als grootste kanshebber om verder ontwikkeld te worden? 
Met de input van deze sessie kijken we opnieuw naar de routes. We brengen de argumenten van 
bewoners in kaart en bieden die, samen met andere factoren zoals kosten en veiligheid en effectiviteit van 
de fietsroute, aan de raad ter afweging. Uiteraard zullen we de resultaten voordat deze naar de raad gaan 
nog een keer met u bespreken tijdens een nog nader in te plannen sessie.  

 Waar gaat de wandelpromenade naar toe? 
De wandelpromenade beslaat het deel van de huidige Steinhagenseweg tot aan het winkelcentrum, en 
verbindt op die manier de nieuwbouw met de rest van de wijk en het winkelcentrum middels een groene 
zone.  
In het laatste bestemmingsplan dat in de raad is besproken staat als enige ontsluitingsroute de route 
oost van de Terschellingskade genoemd. Verder zie ik niets, komt er dan weer een 
bestemmingsplanwijziging/goedkeuring? 
We gaan voor elke route bekijken wat er nodig is om deze planologisch en juridisch mogelijk te maken. De 
resultaten zullen we delen op het online platform en tijdens een nog nader in te plannen sessie.  

Is het weghalen van het fietspad een voorbereiding van een vierbaansweg? 
Nee  
 In de plannen bij jullie brief van 21 mei (D/21/020597) staan vijf fietsbruggen ingetekend.  Mijn vraag is 
waarom er voor deze erg kostbare oplossing wordt gekozen die ten koste gaan van veiligheid (bijv. 
kruising Nova Zembla met veel (rollator)verkeer) natuur (wooneiland vijver is rijk aan planten en vissen) 



 

en recreatie (bijv. ijsbaan in de winter en zwem/vaarvijver in de zomer). De bestaande fietspaden en 
wegen verbeteren en verbreden lijkt m.i. een veel realistischer optie zonder dat de fraaie vijver rond het 
wooneiland wordt ontsierd door bruggen en bijbehorende constructies.   
We onderzoeken momenteel verschillende mogelijke routes en er is nog niets besloten. Met de input van 
deze sessie kijken we opnieuw naar de routes. We brengen de argumenten van bewoners in kaart en 
bieden die, samen met andere factoren zoals kosten en veiligheid en gemak voor fietsers, aan de raad ter 
afweging.  
Op de tekeningen zie ik nergens een afrit van de weg naar het nieuwe bouwdeel tussen Minkema en 
spoor, ik neem aan dat dit nieuwe deel ook wordt aangesloten op de Beneluxlaan? 
Of is het de bedoeling al het verkeer hiervoor via de Amsterdamlaan / vd Valkbouwmanlaan te laten 
lopen? 
De kavels langs het spoor ten westen van de nieuw aan te leggen Beneluxlaan zullen in de bocht een 
aansluiting krijgen op de Beneluxlaan. De mogelijke bouwkavel (C1) in de ‘oksel’ van de Beneluxlaan wordt 
ontsloten via de nieuwe wijk Snellerpoort.  
  
In alle vier de ontwerpen van de verschillende fietsroutes staat een vrijliggend fietspad wat op het 
kruispunt bij de Steinhagenseweg /Amsterdamlaan/eilandenkade uitkomt. Bij fietsroutes die veel meer 
"om" zijn lopen jullie het risico dat veel fietsverkeer door de hoofdstedenbuurt of vd Valkbouwmanlaan 
gaat en dan op dit kruispunt gaat oversteken, hoe gaan jullie dit proberen te voorkomen? 
Eigenlijk is route 1a, die niet mogelijk lijkt qua ruimte icm route 4 (maar dan zonder fietsbrug bij de 
Harzstraat maar gewoon de huidige weg volgen) de beste optie. 
We proberen juist met een nieuwe route te voorkomen dat fietsverkeer oversteekt bij de Amsterdamlaan. 
Er zal altijd fietsverkeer op deze plaats blijven oversteken als verbinding tussen deze twee wijken. Echter 
voor het doorgaande fietsverkeer zoeken we naar routes die vooral het gebruik van de ongelijkvloerse 
kruising vergroten.  
  
Is er een geluidstudie uitgevoerd naar het effect van de ongelijkvloerse kruising? 
Er is nog geen geluidstudie uitgevoerd, maar wel een verkenning daarnaar. Van deze verkenning zetten we 
de eerste resultaten op het online platform. Daaruit blijkt dat de verhoogde ligging van de Beneluxlaan 
geen normen overschrijdt die recent zijn vastgesteld in het bestemmingsplan Snellerpoort. Voor de 
situatie zoals die nu is hoeven dus geen maatregelen getroffen worden. Een toename van de 
geluidbelasting door wegverkeer wordt, ten opzichte van de grenswaarde, 
niet als hinderlijk aangemerkt als deze toename minder dan 2 dB bedraagt (zonder afronding: minder dan 
1,5 dB). In geen geval is sprake van een toename van 2 dB of meer.  

Ik mis het alternatief dat de Steinhagenseweg toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, er is nu veel 
sluipverkeer. Bestaat de optie om deze weg verboden voor vrachtverkeer te maken? 
Het grootste gedeelte van het verkeer op deze weg is bestemmingsverkeer voor Woerden, geen 
sluipverkeer. Het is en blijft een belangrijke en drukke route en een hoofdverbindingsweg. Wel zullen door 
de maatregelen de verkeersveiligheid verbeteren. Daarnaast is het lastig om te handhaven op 
bestemmingsverkeer, want leveranciers en verhuiswagens moeten er ook overheen kunnen. Er kan geen 
goed onderscheid gemaakt worden tussen deze soorten verkeer.  
In hoeverre bestaat het risico dat de ongelijkvloerse kruising een donkere, onaantrekkelijke fietstunnel 
wordt als gevolg van beperkt budget? 
Dat risico is nagenoeg uitgesloten omdat uit onderzoek blijkt dat een verhoogde ligging goedkoper is dan 
een tunnel. Dat komt omdat een tunnel onder het grondwater wordt aangelegd. Dergelijke constructies 
kosten veel geld. Met een verhoogde ligging wordt dit deels voorkomen. Daarmee is een verhoogde ligging 
niet alleen comfortabel voor de fietser, sociaal veiliger en een mooie verbinding tussen de twee nieuw te 
ontwikkelen gebieden maar ook goedkoper.  



 

In hoeverre is het mogelijk om een lus te maken van de bocht naar de fietstunnel, om die strakke hoek 

te voorkomen? Vanaf station door fietstunnel en dan in cirkel linksom 270 graden en omhoog en dan 
route 1 nemen lijkt mij de beste oplossing. Ruimte- en kostentechnisch. 
Dit is een interessante optie die we zeker gaan verkennen. We komen terug op de uitkomsten daarvan.  

Snel en Polanen moeten zich aanpassen aan Snellerpoort, omdat alle routes daar op uit moeten komen. 
Waarom is er gekozen voor zo’n inrichting naar Snellerpoort? Als de fietstunnel bij de Amsterdamlaan 
zou komen zou alles bij de huidige situatie kunnen blijven. 
Los van het feit dat een fietstunnel bij de Amsterdamlaan niet inpasbaar is, is de (locatie van de) tunnel 
ook zonder toeleidende fietsroutes een belangrijke schakel in ons fietsnetwerk. Momenteel steken daar al 
vele scholieren, forenzen en bezoekers van/naar het winkelcentrum over richting het station of de 
binnenstad. Daar komt ook nog eens fietsverkeer van circa 900 huishoudens bij. Dit is mede de reden om 
de, nu in de spitsuren al zwaar overbelaste kruising bij Roche, te verbeteren. Verder is er de wens om de 
kruising bij de Amsterdamlaan juist te minimaliseren. 
 

De Raad heeft gekozen voor een wandelpromenade. Hebben bewoners daar wel inspraak in gehad? En 
heeft de raad deze gevolgen wel in beeld gehad? Was bestemmingsplan dan wel af? 
 
In oktober 2018 heeft de raad ingestemd met het ambitiedocument Snellerpoort waarin vooral de 
structuur van de openbare ruimte is vastgelegd. Daarin is onder andere opgenomen dat de (gevaarlijke) 
rotonde bij Roche wordt opgeheven en het deel van de Steinhagenseweg tussen die kruising en het 
winkelcentrum Snel en Polanen getransformeerd wordt tot een aantrekkelijke park(wandel)zone. Het 
ambitiedocument is de basis geweest voor het  inrichtingsplan openbare ruimte en het stedenbouwkundig 
plan dat gekoppeld is aan het bestemmingsplan. In dat kader zijn er de afgelopen jaren verschillende 
(raads)informatie bijeenkomsten georganiseerd.    
 

Hoe gaat de gemeente om met mogelijke waardevermindering van huizen als gevolg van de fietsroutes? 
Als er sprake is van waardevermindering van woningen dan kan de gemeente dit alleen compenseren als 
er een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Een eigenaar kan dan als het bestemmingsplan 
onherroepelijk is een planschadeclaim in dienen. In alle andere gevallen maakt de huidige bestemming de 
ingreep al mogelijk en kan geen compensatie plaatsvinden van eventuele waardevermindering.  

 



Ingediende variaties op route 1A.  
Naar aanleiding van de laatste fysieke bijeenkomst op 30 november zijn er door enkele bewoners 
ideeën ingediend om route 1A op een andere wijze toch mogelijk te maken.  
 
Uitgangspunt 
Uitgangspunt van al deze ideeën is om het tracé van de Beneluxlaan naar het westen te verplaatsen 
zodat er aan de oostzijde tussen het eigendom van Beneluxlaan 2 voldoende ruimte zou ontstaan om 
een tweerichtings fietspad te realiseren. 
 
Doel 
Een direct snelle fietsverbinding tussen de wijk Snel en Polanen (Harzstraat, Bergstraat, 
Schrijverspad) als alternatief voor een toeleidende fietsroute. 
 
Beoordeling 
 

• Eigendomsgrenzen/ontwikkelingen: 

o Het alternatief gaat uit van een verplaatsing van de Beneluxelaan naar het westen. 

Echter aan de westzijde is geen ruimte beschikbaar omdat de gehele ruimte 

onderdeel uitmaakt van de vergevorderde ontwikkeling van bouwkavel B (ontwikkeling 

Plané) zoals deze is opgenomen in de stedenbouwkundige visie Stationsgebied. Naar 

verwachting zal dit ook consequenties hebben de geluidsbelasting op de gevel. 

o Het alternatief ook ten koste gaat van de ontwikkeling van bouwkavel D (FNV-kavel) 

zoals deze in opgenomen is in de stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

• Verkeersveiligheid 

o Een haakse aansluiting op een verlaagd fietspad geen goede verkeersveilige situatie 

oplevert 

o Met schuine tunnelwanden het zicht op kruisend fietsverkeer wel vergroot kan 

worden, maar het zicht nog steeds beperkt is. 

• Kosten 

o De aansluiting in alle gevallen een kostbare aansluiting zal betekenen omdat dit ten 

koste gaat van bestaande ontwikkelingen en een grotere overspanning vraagt van de 

ongelijkvloerse kruising.  

• Overig aspecten:  

o De raakvlakken met kabels een leidingen is groter is vanwege de ligging van de 

betreffende kabels en leidingen langs en in het tracé.  

Conclusie 
Alhoewel dit fietspad een gewenste fietsstructuur zou opleveren zijn de ruimtelijke en financiële 
consequenties dermate groot dat deze alternatieven niet als kansrijk worden beschouwd.  



 
Afbeelding uitwerking ingediend alternatief. 

 
 
 
  



 
Ingediende alternatieven  
 
 

 
 
 
 



  



 
Ingediende bewonersvisie 
 
Reactie namens bewoners Eilandenkade 
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GEEN DRUKKE FIETSPADEN OVER ONS RUSTIGE WOONEILAND !!! 

         Woerden, 9 juni 2021 

 

Geachte raadsleden, geachte wethouder, 

Naar aanleiding van een sessie die op 2 juni gehouden is door het projectteam “Beneluxlaan 
Woerden” met bewoners van het wooneiland in Snel en Polanen willen we u bijgevoegde 
notitie sturen.  

In deze sessie werden suggesties gepresenteerd over zeer drukke nieuwe hoofdfietsroutes 
die dwars door ons rustige wooneiland, dwars door de plas gaan lopen.  

Route 2, 3 en 4 die nu op tafel liggen: 

 schaden de leefbaarheid van het wooneiland en omgeving 
 verhogen de verkeersonveiligheid 
 vereisen dure nieuwe fietsbruggen    

Deze suggesties zijn absoluut onacceptabel en wij zijn voornemens ons hiertegen tot het 
uiterste te verzetten.  

Onze aanbeveling is eenvoudig: 

 Kies voor Route 1A, de veiligste route die maximaal gebruik maakt van bestaande 
infrastructuur. Houd daartoe rekening met de bestemming van kavel C1 in het 
bestemmingsplan. 

 Route 1 is overigens voor ons ook acceptabel.  

Snelheid is geboden om te voorkomen dat er bij de uitwerking van bestemmingsplan 
Snellerpoort nu beslissingen worden genomen die de juiste keuze onmogelijk maken.  

In de komende weken zullen wij ons als wooneilandbewoners mobiliseren, waarbij we ook de 
bewoners van de Nova Zemblakade, Terschellingkade, Elbakade, Lewiskade en Harzstraat 
zullen betrekken.  

Dank voor uw aandacht, maar ook met dank aan het projectteam dat de tijd en moeite heeft 
genomen hun overwegingen en opties open met ons te delen. Desalniettemin zijn wij, zeer 
verontrust, benieuwd naar uw reactie.  

 

Met vriendelijke groet,  

Peter Reuderink, Borkumkade 1, Woerden. 
behoudeilandenplas@ziggo.nl 

Tel. 06 4399 2670  (Ant Bijlsma) 
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Nieuwe hoofdfietsroutes 
Gewenst : Route 1,1A    
Onacceptabel : Routes 2,3,4 over ons wooneiland, dwars door de plas! 
 

 

Mede ondertekend door: 

Borkumkade: 
 
Ant Bijlsma 
Pepijn Reuderink 
Peter Reuderink 
Jill van Hanegem 
Joey van Hanegem 
Jolanda Pieterse 
Cok Pieterse 
Dick Uijtewaal 
Simone van der Velde 
Johan van der Velde 
Jan Hogenes 
Ria Hogenes 
 

Falsterkade: 
 
Fred Tjoa 
Ping Tjoa 
Tienke Warning 
Gerrit Warning 
Eveline van Amstel 
Mike van Amstel 
Riet Wierda 
Jan Hendrix 
Leila Obaidy 
Karim Obaidy 
Bas Kleinveld 
Monique Kleinveld 

Vegakade: 
 
Perry Heijne 
Ellen Heijne 
Irma Davies 
Marc Davies 
Puck Mooij 
Margit Meerman 
Bas Meerman 
Hanny Litsenburg 
Bert Nijland 
Adonis Siderakos 
Corinda Siderakos 
 

Anholtkade: 
 
Gerben Smit 
Petra Harmsen 
Ruud Beukema 
Ellen Beukema 
Bertus Vianen 
Kadek Vianen 
Gerard Huijgen 
Renée Huijgen 
Ad Karsemeijer 
Nellie Karsemeijer 
Erik Bossinade 
Janet Bossinade 
 

 

  



3 
 

NOTITIE:  

GEEN DRUKKE FIETSPADEN OVER ONS RUSTIGE WOONEILAND !!! 

 

1. Achtergrond 

Op 1 juni heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan 
Snellerpoort. In dit plan wordt de Beneluxlaan aangelegd en komt de huidige rotonde op de 
Steinhagenseweg – Minkemalaan te vervallen. De rotonde levert al langere tijd problemen op 
met de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Wij begrijpen dat de 
gemeenteraad om die reden in maart 2020 de voorkeur uitgesproken heeft voor een nieuwe 
ongelijkvloerse kruising (hierna: “fietstunnel”) met het fietsverkeer ter hoogte van het Jan 
Ruijspad. Daarom is als onderdeel van het project “Beneluxlaan Woerden” gevraagd een en 
ander verder uit te werken. Zie ook: www.beneluxbaanwoerden.nl. 

De problematiek van de bestaande rotonde zal door menigeen herkend worden. De aanleg 
van de nieuwe fietstunnel leidt echter wel tot een discussie over de toeleidende 
hoofdfietspaden naar deze fietstunnel. Op 2 juni is er rond dit onderwerp een verdiepende 
sessie belegd door het projectteam waarvoor – helaas maar een deel van - de betrokken 
wijkbewoners waren uitgenodigd.  
 
 
 

2. Overwegingen projectteam  

In de sessie van 2 juni werd duidelijk welke aspecten het projectteam momenteel meeneemt 
in het evalueren van eventueel te ontwikkelen toeleidende hoofdfietspaden: 

 Het te overbruggen hoogteverschil naar de fietstunnel in combinatie met de beperkte 
ruimte. Hierbij spelen de nabijheid van het “Roche/Actelion gebouw” en de nog in te 
vullen bestemming van hetgeen in het project “kavel C1” in bestemmingsplan 
Snellerpoort wordt genoemd een rol. 
 

 De wens om fietsverkeer te ontmoedigen om gebruik te maken van de kruising 
Steinhagenseweg – Amsterdamlaan/Eilandenkade. Hierbij speelt de vrees dat deze 
kruising weleens onveiliger kan worden na de opheffing van de flessenhals die de 
rotonde nu nog vormt. De kruising zelf blijft echter bestaan ten behoeve van het 
verkeer van de stedenwijk naar de basisscholen en het winkelcentrum, maar in welke 
vorm is nog niet bekend. Deze onbekende factor compliceert voor ons de 
beoordeling van de door het projectteam voorgestelde routes. 
 

 Het als onderdeel van het bestemmingsplan Snellerpoort ontwikkelen van een 
promenade waarbij een deel van het bestaande hoofdfietspad langs de 
Steinhagenseweg komt te vervallen. 
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Op basis van bovenstaande overwegingen presenteerde het projectteam 5 mogelijke routes 
voor de toeleidende hoofdfietspaden (zie situatie schets verder op in dit document, en 
bijlage gemaakt door het projectteam). 

 Route 1 maakt maximaal gebruik van bestaande infrastructuur plus te realiseren 
infrastructuur in het nieuwe Snellerpoort.  
 

 Route 4 maakt deels gebruik van bestaande infrastructuur maar vereist ook de aanleg 
van een nieuwe fietsbrug plus te realiseren infrastructuur in het nieuwe Snellerpoort. 
Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de bewoners verwachten dat de 
verkeersintensiteit op de bestaande infrastructuur aanzienlijk omhoog zal gaan. 

Zowel Route 1 (komende vanaf Steinhagense weg) als Route 4 (komende vanaf Bergstraat) 
hebben in de beleving van het projectteam het nadeel dat de fietser of snorfietser het 
“gevoel heeft om te moeten rijden” op weg vanaf Snel en Polanen naar het centrum vice 
versa, ook al is dat in het geval van Route 4 slechts 30 meter. Dit zou er dan toe leiden dat 
fietsers of snorfietsers kiezen voor de kruising Steinhagense weg – 
Amsterdamlaan/Eilandenkade en vandaar hun weg vervolgen via de Van der Valk Boumalaan. 
Zoals hierboven aangegeven bestaan er zorgen over de veiligheid van deze kruising wanneer 
in de toekomst de flessenhals op de rotonde Steinhagense weg/Minkemalaan is opgelost.   
 
Daarom heeft het projectteam 3 andere routes ontwikkeld: 

 Route 1A maakt maximaal gebruik van bestaande infrastructuur plus te realiseren 
infrastructuur in het nieuwe Snellerpoort, waarbij voor de aansluiting op de lager 
gelegen fietstunnel een oplossing moet worden uitgewerkt. 
 

 Routes 2 en 3 vereisen de aanleg van nieuwe infrastructuur op en rond het 
wooneiland inclusief twee nieuwe fietsbruggen plus te realiseren infrastructuur in het 
nieuwe Snellerpoort. 

 

 

 
3. Visie bewoners Wooneiland Snel en Polanen. 

 
Overwegingen 

 
1. Wij als bewoners herkennen de problematiek rond de bestaande rotonde Steinhagense 

weg - Minkemalaan en staan positief tegenover het realiseren van een fietstunnel. Diverse 
bewoners hebben hier in de sessie nog wel vragen over gesteld, met name gericht op 
geluidsoverlast en veiligheidsgevoel. Alhoewel deze vragen zeer relevant zijn vallen deze 
buiten het bestek van deze notitie.   
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2. Het wooneiland en de waterpartij of “binnenplas” zijn beeldbepalend voor de wijk 
Snel en Polanen. Citerend uit het in opdracht van de gemeente Woerden door 
KuiperCompagnons opgestelde ontwerp Bestemmingsplan Snel en Polanen van 30 
september 2010:  
 
In Snel en Polanen is een binnenplas met een wooneiland gecreëerd, geïnspireerd op het 
oude Woerden met zijn singels. De binnenplas vormt met het eiland het beeldkenmerk van 
de wijk Snel en Polanen. De verschillende woonbuurten liggen rondom de binnenplas 
gegroepeerd. 
 
De uitstraling van de binnenplas en het gevoel van een wooneiland verdwijnen geheel 
wanneer plas en eiland worden doorkruist door een hoofdfietspad, verbonden met de 
oevers middels bruggen. Daarmee wordt het beeldkenmerk van de gehele wijk 
onherstelbaar beschadigd. Natuurlijk lopen er ook 4 bruggen naar het centrum van 
Woerden, maar op de veel kleinere schaal van het wooneiland pakt dit visueel natuurlijk 
totaal anders uit. 
 

3. Nogmaals benadrukken wij dat het hier om zeer drukke hoofdfietsroutes gaat. Routes 
waarop verkeersstromen uit Harmelen (fietsroute Cattenbroekerplas), Montfoort 
(Cattenbroekerdijk) en Snel en Polanen zich verdichten naarmate zij dichter bij het 
Minkema College en het stationsgebied komen. Dat is te zien bij de op te heffen rotonde, 
maar bij begin en einde van de schooltijden ook op de kruising Harzstraat – Bergstraat – 
Eilandenkade. In de huidige situatie gaat dit verkeer voornamelijk zuidelijk (Eilandenkade) 
en westelijk (Steinhagense weg) langs het wooneiland. In de voorstellen voor Routes 2, 3 
en 4 wordt deze stroom over het wooneiland geleid. Het toenemend aantal snellere 
verkeersdeelnemers op e-bikes en Speed-Pedelecs* vormt hierbij een extra complicatie. 
 
*Speed-Pedelecs mogen hier volgens ons niet rijden. Het fietspad door het stationsgebied is echter de 
kortste route tussen Snel en Polanen en het centrum en derhalve een geliefde sluiproute. 

 
4. De verkeersanalyse is ons inziens incompleet. Het projectteam lijkt zich vooral te 

hebben gericht op de verkeersstroom van en naar de fietstunnel bij het stationsgebied. 
Dus voornamelijk langs de as zuidoost – noordwest. Daardoor zijn belangrijke aspecten 
met betrekking tot verkeersdrukte en veiligheid gemist. 
Er is niet gekeken naar wat dit doet met verkeerstromen in de richting zuidwest – 
noordoost: verkeer vanuit de Schrijvers-, Munten-, en Stedenwijk dat van en naar het 
winkelcentrum gaat. In die verkeersstroom speelt nu nog het fietspad langs de noordzijde 
van de binnenplas een belangrijke rol. Deze route komt echter te vervallen als gevolg van 
de aanleg van de wandelpromenade. Als het wooneiland aan de zuidzijde middels Route 
2, 3 en 4 wordt ontsloten dan zal deze verkeersstroom zich noodgedwongen naar die 
routes verleggen. 
Er is niet gekeken naar wat dit doet met de verkeersstroom in de richting zuid-
noord: verkeer vanaf de Munten- en Stedenwijk dat vanaf de Forintdreef richting 
stationsgebied gaat. Met uitzondering van route 1A geven alle oplossingen een gevoel 
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van omrijden, en fietsers zullen kiezen voor de oversteek naar de Amsterdamlaan. Dit is in 
strijd met een van de uitgangspunten van het projectteam om dit te willen ontmoedigen. 
Er is niet gekeken naar de verkeersstroom in de richting noordoost-zuidwest. Bij het 
vervallen van a) het fietspad voor het winkelcentrum, b) het fietspad op de plek van de 
wandelpromenade zal dit verkeer achter het winkelcentrum doorgaan en via de 
Terschellingkade naar de Bergstraat/Eilandenkade gaan. Sowieso wordt de 
Terschellingkade dus veel drukker. Ontsluiting middels Route 2, 3 en 4 maakt dit in 
afwezigheid van opties als Route 1, 1A nog veel erger. 
Bij de evaluatie van Route 2 is bovendien voorbijgegaan aan verkeer dat op het 
wooneiland naar de Helgolandkade kan afslaan. Voor fietsers uit de Schrijvers-, 
Munten-, en Stedenwijk is dit dan namelijk de aantrekkelijkste route van en naar het 
winkelcentrum en verder. Dat maakt de as van het wooneiland tot een drukke fietsroute. 

 
5. Het projectteam lijkt zich onvoldoende te hebben gerealiseerd dat Route 2, 3 en 4 

vermenging en kruising van verkeerssoorten (auto’s, fietsers, brommers) met zich mee 
brengt op de enige ontsluitingswegen van het wooneiland inclusief oostelijk deel van de 
Eilandenwijk. Deze wegen zijn ook nog eens bijzonder krap, en vooral aan de westkant 
van de Terschellingskade is de bocht onoverzichtelijk. Wij zijn bang dat aanpassingen ten 
behoeve van de scheiding van verkeerstromen leidt tot het verdwijnen van 
parkeergelegenheid en het verkeer nog dichter naar de woningen brengt.  
Ook de voetgangersroute vanaf het wooneiland naar het winkelcentrum wordt bij de 
keuzes voor deze routes doorkruist. Dit is onwenselijk gelet op de oudere bewoners van 
het appartementencomplex aan de Nova Zemblakade van wie er veel wat slechter ter 
been zijn.   

 
6. De percelen op het wooneiland zijn erg open ingericht, zonder schuttingen. Dat geldt 

sowieso voor het terras aan de waterzijde. Vanuit het ontwerp zit je daar echt “in het 
zicht”. Vanuit privacy- en geluidsoverlastperspectief is dat acceptabel omdat de 
terrassen aan het water grenzen. In het geval van de Borkumkade en Anholtkade is hierbij 
ook belangrijk dat het verkeer over de westelijke Terschellingkade/ Helgolandkade 
uitsluitend bestemmingsverkeer is. Dat wordt totaal anders wanneer het wooneiland 
doorkruist wordt door een hoofdfietsroute met fietsers/snorfietsers/scooters. 
Verkeersstromen lopen dan dicht langs de terassen en slaapkamers. Op de 
Terschellingkade liggen deze slaapkamers op de begane grond. Verkeer in de ochtend op 
weg naar werk en school, pizzakoeriers, of nog erger: midden in de nacht, luidruchtig na 
een avondje stappen in het centrum van Woerden of Utrecht. 

 
7. In dit verband willen we ook opmerken dat destijds de grond op het wooneiland voor 

een aanzienlijk hogere prijs (tientallen procenten) per vierkante meter is verkocht 
vanwege het argument van privacy. Het argument was toen dat “je de plas er als het ware 
bij kocht”. Routes 2 en 3 leiden tot een aanzienlijke waardedaling van deze percelen. 
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8. Wonen op het wooneiland heeft zijn voordelen, maar door het ontwerp zijn er geen 
groenstroken of speelplekken voor kinderen. Onze kinderen spelen daarom veel op de 
nu nog verkeersluwe Helgolandkade. Voor jongere kinderen die baat hebben bij een 
beetje toezicht van de ouders zijn er geen alternatieven in directe omgeving. 

 
9. De binnenplas is een fijne plek voor kinderen om met een boot te spelen. In een winter 

waarin het vriest is het een van de eerste grotere plekken in Woerden waar je lekker kunt 
schaatsen. Afgelopen winter genoten daar honderden kinderen en hun ouders van. Dit 
plezier wordt enorm ingeperkt wanneer de binnenplas in drie delen wordt geknipt 
door de aanleg van twee fietsbruggen. Dat geldt voor route 4 natuurlijk ook voor de plas 
langs de Harzkade. 
 

10. In de huidige situatie is het plezierig om rond de binnenplas te lopen. De bestaande 
fietsroutes lopen namelijk om de wandelroute “rondje plas” heen, en kruisen het 
voetpad niet. De in het bestemmingsplan Snellerpoort beoogde wandelpromenade 
maakt in de toekomst deel uit van deze route en zal bijdragen aan dit plezier. Een 
hoofdfietsroute die dit rondje en de wandelpromenade doorsnijdt doet daar ernstig 
afbreuk aan, en moedigt fietsers ook aan of om te steken over de wandelpromenade. Als 
wij mensen willen aanmoedigen tot een gezondere levensstijl dan zullen we ook de 
daarvoor benodigde omgeving in stand moeten houden. 
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Conclusies 

 
1. Routes 1 en 1A maken gebruik van de bestaande infrastructuur rond het wooneiland en 

veranderen het minst aan de bestaande situatie. Zij minimaliseren het vermengen van 
verkeerstromen, en houden beleving en leefbaarheid van het wooneiland en de 
binnenplas in stand. Deze Routes 1 en 1A hebben dan ook uitdrukkelijk de voorkeur 
van de bewoners van het wooneiland.  
 

2. De bewoners begrijpen dat Route 1 naar de mening van het projectteam het nadeel heeft 
dat het mogelijk een “gevoel van omrijden” creëert. Route 1A lost dit op.  De nabijheid 
van het Roche/Actelion gebouw levert volgens het projectteam een uitdaging op bij het 
realiseren van de aansluiting naar de lager gelegen fietstunnel. Dit is in de visie van de 
bewoners eenvoudig op te lossen door een “lus” ten noordoosten van de fietstunnel te 
bouwen. Het projectteam verwelkomde deze suggestie. Dit heeft mogelijk wel gevolgen 
voor de inrichting van de plek die door het projectteam wordt aangeduid als kavel C1. 
Ook vereist Route 1A de aanleg van een hoofdfietspad langs het Roche/Actelion gebouw, 
zoals door het projectteam reeds is voorzien. 
Ook de toekomstige inrichting van de kruising Amsterdamlaan – Steinhagense weg kan 
een rol spelen bij het terugdringen van verkeer over deze kruising. Als deze wordt 
voorzien van verkeerslichten dan zullen fietsers eerder geneigd zijn om het rode licht te 
vermijden door de tunnel te nemen (net zoals velen nu al de bestaande rotonde 
prefereren omdat fietsers daar voorrang hebben).  
Route 1A is overigens ook de enige route die verkeer vanaf het hoofdfietspad vanaf 
de Forintdreef (langs de Steinhagense weg) ontmoedigt om over te steken bij de 
Amsterdamlaan. Alle andere routes leiden tot een grote omweg. 
 

3. Route 4, maar vooral Routes 2 en 3 transformeren het wooneiland naar een 
“Fiets/Snorfiets Knooppunt met Bebouwing”.  
 
Deze routes doen ernstig afbreuk aan de opzet van de wijk Snel en Polanen zoals 
beschreven in het bestemmingsplan. De beleving en leefbaarheid van het wooneiland, de 
binnenplas en de directe omgeving worden hierdoor ernstig geschaad. De waarde van de 
woningen zal nadelig beïnvloed worden. De verkeersveiligheid is door vermenging en 
concentratie/intensivering van verkeersstromen inclusief voetgangersverkeer, bochten, 
krappe wegen bij deze oplossingen ernstig in het geding. In de winter zullen fietsbruggen 
boven het water snel erg glad worden. Bovendien vereisen deze routes de aanleg van 
dure extra infrastructuur.  
 
Wij bewoners van het wooneiland vinden Routes 2, 3 en 4 absoluut onacceptabel, 
en zullen ons hiertegen tot het uiterste verzetten. 
 . 
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4. Tot slot 

De voorkeur van de bewoners van het wooneiland is duidelijk: Route 1A.  

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om dit in gesprek met u nader toe te lichten mocht dat nodig 
zijn. 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een aantal andere punten bij u onder de 
aandacht te brengen: 

 Het echte probleem - de Engelsen noemen dit zo treffend “The elephant in the room” 
- is natuurlijk de aanwezigheid van een doorgaande provinciale weg, de N204, door 
een woonwijk. Onbegrijpelijk dat er in de jaren ’90, in een tijd waar menig gemeente 
juist vocht voor een rondweg, is toegestaan dat er op deze manier een significante 
stadsontwikkeling werd vormgegeven. Wij zijn erg bang dat de gemeente Woerden 
veel geld stopt in tijdelijke maatregelen die bovendien ten koste van het woongenot 
van haar bewoners gaan. Want uiteindelijk zal het probleem van de N204 op een 
andere manier moeten worden opgelost. 
 

 Nu we toch op het onderwerp “kosten” zijn aangekomen willen we aandacht vragen 
voor de staat van de huidige infrastructuur in Snel en Polanen, met name de bruggen 
en de kruising Eilandenkade/Bergstraat/Harzkade. Omwille van verkeersveiligheid, 
maar ook om esthetische redenen (verlaten bussluis, wildgroei aan verkeersborden, 
verwaarlozing) behoeft de laatste zeker aandacht ongeacht de route die u kiest. De 
foto’s in de tweede bijlage spreken voor zich. Dit is in het bijzonder relevant wanneer 
de gemeente tegen onze zin zou besluiten te investeren in dure nieuwe fietsbruggen: 
steek dat geld liever in het onderhoud van hetgeen u nu al heeft. 
 

 In het bestemmingsplan Snellerpoort worden Route 2 en 3 op geen enkele manier 
genoemd. Ik refereer naar “Snellerpoort bijlage 5.5” van de stukken van de 
raadsvergadering van 1 juni jongstleden. In de toelichting op het Mobiliteitsconcept 
staat alleen een aansluiting richting Route 4 (ten oosten van het 
appartementencomplex Terschellingkade) aangegeven. Ook op pagina 9 van de 
Milieu Effect Rapportage is alleen deze aansluiting weergegeven. Wij zijn derhalve 
bang dat er een plan is goedgekeurd zonder dat alle consequenties van dit plan voor 
het gebied en bewoners buiten het bestemmingsplan helder voor ogen stonden.  
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Reactie Klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde op Beneluxlaan Woerden. 
 
De onderstaande tekst is een deel van de visie van de Klankbordgroep Zuidzijde op de 
Stenbouwkundige visie Stationgebied van 23 juni 2021 en specifiek gericht op het project 
Beneluxlaan.  

 

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen 

op het gebied van wegen en fietspaden rondom Snellerpoort. Om ervoor te zorgen dat deze 

ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten, efficiënt te werken en de overlast te minimaliseren pakt 

de gemeente al deze ontwikkelingen op in één project: ‘’Beneluxlaan Woerden’’. Om de woningbouw 

in het gebied mogelijk te maken zal de huidige Steinhagenseweg worden verlegd naast de spoorlijn: 

de zogenaamde Beneluxlaan. Hierdoor wordt het nieuwe stadsdeel Snellerpoort beter betrokken bij 

de wijk Snel en Polanen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het gebied.Met deze ingreep zal 

de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen. 

Met het aanleggen van de Beneluxlaan zal ook de huidige rotonde op de Steinhagenseweg-

Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) komen te vervallen. De gemeenteraad heeft in maart 2020 

haar voorkeur uitgesproken voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad 

en gevraagd om deze kruising ruimtelijk en financieel verder uit te werken. 

Er zijn door de gemeente een aantal scenario’s gepresenteerd op 2 juni 2021 voor mogelijke 

fietsroutes waarbij alle routes grote vragen opriepen bij bewoners van het gebied. Zie vraagtekens 

op onderstaande afbeelding. 

 
 

In de verkeersvisie wordt aangegeven dat de nadruk ligt op fietsverkeer. In de praktijk wordt door 

het omleggen van de Steinhagenseweg de doorstroming van de auto’s verbeterd, terwijl er nog geen 

oplossingen zijn voor de fietsroutes die daardoor worden doorbroken. 

 
 

De fietsroutes zijn ook van belang voor de bewoners van het stationsgebied omdat ze direct 

gevolgen hebben voor de routes binnen het stationsgebied. 

? 

? 
? 

? 

? ? 



Hieronder geeft de klangroepbordgroep Stationsgebied Zuidzijde de volgende voorstellen voor 

oplossingen: 

A. Oplossing voor herstellen fietsroutes na aanleg van de onderdoorgang 

B. Maak geen onderdoorgang maar gebruik verkeerslichten 

 

A. Oplossing voor herstellen fietsroutes na aanleg van de onderdoorgang 

In onderstaande afbeelding is een oplossing gegeven uit gaande van een onderdoorgang onder 

Beneluxlaan. 

 
 

1. Behoud de fietsroute langs de oude route van de Steinhagense weg 

2. Verbreed de brug bij het waterhoofd zodat een betere aansluiting van de Eilandenkade op de 

Harzstraat en Bergstraat ontstaat met een aparte fietsstrook op de brug, haal de busbaan eruit en 

maak rechte aansluiting op kruisingen zodat een overzichtelijkere situatie ontstaat. 

3. Maak een veilige oversteek naar de Amsterdamlaan (verkeerslichten of rotonde) 

Het nadeel van deze oplossing is dat er een kleine omweg in de route zit waardoor het fietsverkeer 

toch nog veel gebruik zal maken van de overgang naar de Amsterdamlaan. Ook zal het autoverkeer 

hinder van het fietsverkeer ondervinden vanuit de woonwijken vanaf de Kretakade en de 

Terschellingkade. 

Het voordeel ten opzichte van de door de gemeente gepresenteerde oplossingen is dat er wel een 

fijnmazig fietsnetwerk in stand blijft en er relatief weinig ingrepen nodig zijn hetgeen minder kosten 

met zich mee brengt.  

 

3 

2 

1 

Auto route 

 



B. Maak geen onderdoorgang maar gebruik verkeerslichten. 

In onderstaande afbeelding is een oplossing gegeven zonder onderdoorgang maar met gebruik van 
verkeerslichten. 

 
Maak de onderdoorgang niet en behoud de huidige fietsstructuren. Maak veilige oversteken door 

verkeerslichten. Dan kan zelfs de gevaarlijke situatie bij de rotonde nar de Middellandbaan worden 

opgelost. Door het toepassen van een zogenaamde ‘groene golf’ kan het autoverkeer ook nog beter 

doorstromen en zal het niet te hard rijden worden beloond. 

Het nadeel van deze oplossing is dat verkeerslichten wachttijden geven maar het voordeel is dat alle 

oversteken hiermee veiliger worden. Niet alleen een veilige oversteek voor een klein deel van de wijk 

maar veilige oversteken voor de gehele wijk. Daarnaast kan de gehele fietsstructuur worden opgelost 

over de bestaande fietspaden zodat er geen overlast bij komt voor bestaande bewoners. 

Bijkomend voordeel is dat deze oplossing de minste kosten met zich mee brengt. 
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