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Kennisnemen van 
Stand van zaken project Doorfietsroute Woerden - Utrecht. 
 
   
 
Inleiding 
Op 15 juli 2021 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van 4.315.000 euro bruto (1.210.221 euro netto) 
krediet om de doorfietsroute Woerden - Utrecht te realiseren. Dit project heeft als doel om 10% meer fietsgebruik op de 
route te krijgen ten opzichte van de situatie dat de doorfietsroute er niet is. 
 
Het totale project is in 3 delen gesplitst: 
1. Station t/m viaduct over Cattenbroekerdijk. Dit deel wordt gerealiseerd binnen het project Snellerpoort. M.u.v. het 
viaduct zelf valt het ook buiten de kredietsom die hierboven is benoemd. 
2. Viaduct over de Cattenbroekerdijk tot de aansluiting op Veldwijk.  
3. Veldwijk tot Zandweg. 
 
Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken van het project op de verschillende delen. 
 
   
 
Kernboodschap 
1. Station t/m viaduct over Cattenbroekerdijk. 
Op zaterdag 6 augustus is dit deel van de doorfietsroute officieel geopend door wethouder Arjan Noorthoek. Ook de 
verlegde Steinhagenseweg en het verkeerslicht op de Steinhagenseweg is in gebruik genomen. Een klein deel van de 
route (de verbinding tussen het Jan Ruijspad en de Doorfietsroute langs het station) is nu tijdelijk en in zwart asfalt 
uitgevoerd. In 2023/2024 moet na aanleg van de ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan dit stukje van de doorfietsroute 
definitief worden gemaakt. Het is nu dus mogelijk om vanaf het met verkeerslichten geregelde oversteek vanaf de 
Steinhagenseweg langs het Minkema naar de doorfietsroute te fietsen richting het station en vice versa. 
 
2. Viaduct over de Cattenbroekerdijk tot de aansluiting op Veldwijk.  
Het Voorlopig Ontwerp voor dit deel is gereed. In 2023 staat uitvoering gepland. 
 
3. Veldwijk tot Zandweg. 



Dit deel van de doorfietsroute wordt aanbesteed door middel van Rapid Circular Contracting (RCC). Dit is een relatief 
nieuwe methode gericht op duurzaamheid waarbij kort in het proces al naar een geschikte, innovatieve en duurzame 
aannemer wordt gezocht om daarna op een gelijkwaardige manier samen te werken met de opdrachtgever (de 
gemeente). Duurzaam inkopen is voor het college erg belangrijk om de eigen duurzaamheidsambities te verwezenlijken.  
 
Op 24 mei is een ambitiesessie gehouden waarin de ambities zijn geformuleerd voor doorfietsroute. Hierbij waren o.a. 
ook vertegenwoordigers aanwezig van het Dorpsplatform Harmelen en de provincie Utrecht. In mei en juni zijn ook 
gesprekken gevoerd met de Fietsersbond en VVN Harmelen over het project. De ambities zijn het aanleggen van een 
veilig en aantrekkelijk fietspad met minimaal negatieve impact op de aarde en in synergie met de natuur. 
Halverwege juli is een marktinformatiedag georganiseerd waarvoor veel animo was. Bij de meerderheid is de gekozen 
methodiek met enthousiasme ontvangen. Een drietal lokale aannemers hebben de gemeente daarna benaderd omdat ze 
zorgen hebben over hun kansen (weinig ervaring met de methodiek) om uiteindelijk aannemer te worden en wilden het 
project onderhands gegund krijgen. Boven de 1,5 miljoen euro zijn we echter verplicht projecten openbaar aan te 
besteden. De gekozen RCC methodiek biedt goede kansen over samenwerking en minder risico voor de aannemer 
waarbij het verkrijgen van de meeste meerwaarde voor het budget het belangrijkste doel is van ook deze aanbesteding. 
Omdat er veel belangstelling is (11 bedrijven) moeten we een selectieprocedure door om de kans voor inschrijvers te 
vergroten. Drie partijen worden geselecteerd door ranking en 2 door loting). Op deze manier hebben minder ervaren 
partijen ook kans om mee te doen. 
De selectie- en aanbestedingsdocumenten zijn bijna gereed.  
 
   
 
Financiën 
De projecten lopen nog binnen budget en er zijn nog geen aanwijzingen dat we over het budget heen gaan. Wel zijn er 
zorgen over de stijgende kosten van producten en leveranciers.  
 
   
 
Vervolg 
In kwartaal 3 2022 verwachten we een aannemer te hebben waarmee we op zoek gaan naar de hoogste kwaliteit binnen 
het gegeven budget. Begin 2023 verwachten we gereed te zijn met het ontwerpproces waarna het project kan worden 
gerealiseerd. Het opleveren van het project staat gepland voor de tweede helft van 2023. 
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