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MEMO  
 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 december 2021 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : D. de Koning 

Tel.nr. : 8329 

E-mailadres : koning.d@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Project Oostdam, stand van zaken 16 december 2021. 

 

Kennisnemen van: 

 
De ontwikkelingen omtrent het project Oostdam als gevolg van de vervangingswerkzaamheden van de 
bestaande duiker en een toelichting op de acties die ondernomen zijn. En de wijze waarop wij u en de 
omgeving betrekken bij de werkzaamheden.  

 

Inleiding: 

 

Met deze maandelijkse memo informeren wij u over de ontwikkelingen in het project Oostdam, de geplande 
werkzaamheden en onze activiteiten hieromtrent.  
 
Voortgang: 

- De duikerbrug en kademuur zijn gereed 
- Het bastion is (voorlopig) gereed 
- De beschoeiing nabij het Kasteel is vervangen 
- Het Kasteel heeft de eigen beschoeiing ook direct laten vervangen 
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Afwerking noordzijde duikerbrug 
In week 50 wordt de noordkant van de duikerbrug afgewerkt. Dat wil zeggen dat er beschoeiing komt die 
aansluit op de duikerbrug. Ook wordt er een stukje hekwerk geplaatst ter afscheiding van de openbare 
ruimte en het Landgoed Bredius c.q. de tuin van villa Rijnoort. 
 

 
 
 
Trottoir en berm Oostdam 
Tot en met week 51 wordt het trottoir langs de kademuur aangelegd. Afhankelijk van de weersvooruitzichten 
zal de berm zo spoedig mogelijk worden ingezaaid. Een bloemrijke en kleurige inrichting is wat er gaat 
komen. 
 
Het bastion is met graszoden bekleed en heeft een afgewerkte uitstraling. Omdat het bastion een nieuw 
stuk grond betreft heeft het enige tijd nodig om in te klinken. Om die reden zijn de zitelementen nog niet 
aangebracht. De mate van inklinking wordt gemonitord en zodra de grond nauwelijks tot geen zetting meer 
vertoont worden de zitelementen aangebracht. 
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Archeologie 
Tijdens de werkzaamheden heeft er archeologische begeleiding plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat 
het metselwerk maximaal 150 jaar oud is. Een historische beer of de resten hiervan zijn niet aangetroffen. 
De uitgezaagde en uitgeboorde segmenten hebben geen waarde en zullen worden afgevoerd. 
Ook zijn er geen andere vondsten gedaan.  
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Afbouw Oostdam 
De komende 2 weken worden de werkzaamheden aan de duikerbrug en de kademuur afgerond. Aannemer 
Schouls heeft de opdracht dan volbracht. Het benodigde depot, nu tijdelijk op de betonplaten van het 
Exercitieveld, zal worden opgeruimd en afgevoerd. 
 
Het afgesloten zijn van de Oostsingel is benut vanuit het project Exercitieveld. Door een kleine verschuiving 
van de laatste materialen van Schouls heeft onze lokale aannemer Van Ooijen de ruimte gekregen om het 
groot onderhoud te plegen. Het trottoir en de hemelwaterkolken zijn inmiddels vervangen. Nog voor week 
52 zal de Oostsingel opnieuw geasfalteerd worden. De lichtmasten worden te zijner tijd separaat 
vervangen.  
Door deze meekoppelkans te benutten is de Oostsingel nog dit jaar gereed en hoeft deze niet meer 
opnieuw afgesloten te worden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Wel volgt er nog een periode 
van afsluiting gedurende enkele weken begin 2022 vanwege de afbouw van de Oostdam. 
 
Achter de huidige afzettingen zijn de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de definitieve 
afbouw gestart. Zo moet er een wegfundering worden aangebracht, trottoirbanden en hemelwaterkolken 
geplaatst worden en aansluitingen voor de openbare verlichting gemaakt worden. 
Begin 2022 start de werkelijke afbouw. Het aanbrengen van asfalt en het aanleggen van de 
verkeerseilanden etc. staat dan te gebeuren. Gedurende enkele weken zal er 1 rijbaan beschikbaar zijn in 
de richting van west naar oost. Net als dit in de periode van januari tot en met juni het geval was. 
Het centrum blijft goed bereikbaar, omdat de kruising Chrysantstraat – Boerendijk dan klaar is en het 
verkeer richting de stad via die toegang het centrum in kan. 
Medio februari zijn alle werkzaamheden gereed en kan de Oostdam weer open voor alle weggebruikers! Dit 
onder voorbehoud van winterse weersomstandigheden. 
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Communicatie 

- In januari 2022 ontvangt u de volgende memo. 
- Belanghebbenden worden geïnformeerd over de laatste werkzaamheden en tijdelijk 

eenrichtingsverkeer. 
- Bewoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden ontvangen wekelijks een mail met 

daarin informatie over de komende werkzaamheden en de eventuele hinder. 
- De nieuwsbrief #10 Werk-in-Woerden is recent verschenen en ter informatie bij deze maandmemo 

bijgesloten. 
 

Kernboodschap: 

- De duikerbrug, de kademuur en het bastion zijn gereed 
- De beschoeiing nabij het Kasteel is vervangen 
- De noordkant van de duikerbrug wordt afgewerkt met een nieuwe beschoeiing en aansluitend 

hekwerk 
- De Oostsingel is nog dit jaar opgeknapt en weer open voor alle weggebruikers 
- De echte afbouw van de Oostdam start begin 2022 en is gereed medio februari. 
- Ten tijde van de afbouw is er 1 rijbaan (stad-uit) ter beschikking 

 

Financiën: 

 

n.v.t. 

 

Vervolg: 

 
Iedere maand ontvangt u een memo waarin de stand van zaken met u wordt gedeeld. Er zijn geen digitale 
informatiebijeenkomsten meer gepland. Indien hieraan behoefte ontstaat zal dit ingepland worden. 

 

Bijlagen: 

 

1. Nieuwsbrief #10 Werk-in-Woerden 

 

 



Werk in Woerden
Nieuwsbrief #10, november 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over verschillende werkzaamheden in en rondom de binnenstad.
U leest meer over de stand van zaken, de planning en samenwerking binnen onze projecten. Wij willen u
op deze manier als inwoner of belanghebbende graag betrekken bij ons werk in de openbare ruimte.

Zitbanken met groene heesters op het Kerkplein
Op het Kerkplein in Woerden zijn twee zitbanken met groene 
heesters geplaatst. In de vorige nieuwsbrief vertelden wij al over de 
vloerbeschildering van het labyrint. Beide zijn ontwikkelingen om de 
binnenstad en ook het Kerkplein nog aantrekkelijker en gezelliger 
te maken. 

De zitbanken met groen zijn op 4 november geplaatst op het 
Kerkplein. De banken zijn gemaakt door Rodenburg Tuinen van 
verantwoord gekweekt hout. Dit betekent dat er voor iedere 
gekapte boom, twee bomen worden teruggeplant. In de planten
bakken is een groenblijvende heester geplant. Deze heester bloeit 
van november t/m maart. Dit betekent dat het zijn groene 
uitstraling het hele jaar behoudt. De banken zijn te verplaatsen  
in verband met onder andere de markt en georganiseerde 
evenementen op het Kerkplein.



Woensdag 10 november was het Boomfeestdag. We hebben 200 
inwoners in de gemeente blij kunnen maken met een gratis boom. 
Treemark Woerden heeft de bomen uitgedeeld. Ook wethouder  
Ad de Regt was aanwezig om een aantal bomen te overhandigen. 

Er kon gekozen worden uit 10 soorten die allemaal bloemrijk zijn 
en/of prachtige herfstkleuren vertonen. Vooral de sierkers was 
populair. De bomen zijn uitgedeeld in alle kernen van onze 
gemeente, zowel adressen binnen en buiten de bebouwde kom.  
De nieuwe boomeigenaren waren jong én oud. Allemaal willen  
ze in hun omgeving meer groen zien. 

Het bezorgen van de bomen was een logistieke operatie, één dag 
was net te kort. Gelukkig konden we donderdag 11 november de 
laatste bomen bij de inwoners afleveren. Na afloop heeft Treemark 
Woerden prachtige foto’s ontvangen van de geplante bomen.  
Op deze manier maken we met elkaar Woerden weer een stukje 
groener en boomrijker. 

Treemark Woerden houdt zich de komende jaren bezig met het verwijderen, 
vervangen en aanplanten van bomen in de gemeente. Meer informatie over 
waarom, wanneer en waar de werkzaamheden plaats gaan vinden? Kijk dan op: 
www.treemark.nl/projecten

Boomfeestdag. 200 bomen overhandigd

Asfalteringswerkzaamheden Harmelen
Op verschillende plekken in Harmelen is asfaltonderhoud 
uitgevoerd. Dit was nodig omdat het asfalt op een aantal locaties 
slecht was en reparaties voor zoveel als mogelijk voor de winter
periode uitgevoerd moesten worden. Inmiddels hebben de 
Appellaan, Dorpeldijk, Raadhuislaan, Wildveldseweg en de 
Wilhelminalaan een nieuwe asfaltlaag. 

Op de Rijnlaan wordt eerst glasvezel aangelegd. Wanneer dit werk 
is afgerond, wordt daarna de weg opgeknapt. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden, vindt dit begin 2022 plaats.. 



Groot onderhoud de Dieze

Tot en met 23 december voert firma Ouwejan groot onderhoud  
uit op de Dieze in Molenvliet. De werkzaamheden bestaan uit het 
vervangen van de oude bestrating en het op oorspronkelijke niveau 
terug brengen hiervan. Aan de inrichting verandert bijna niets, 
behalve wat aanpassingen aan het groen en de parkeerplaatsen. De 
werkzaamheden worden naar verwachting in week 51 afgerond.

Er worden 39 parkeerplaatsen toegevoegd in zone B, waar 
bewoners mogen parkeren. Hiervoor wordt de zonegrens tussen 
zone B en D op twee plaatsen verschoven. Daarnaast worden de 
parkeerplaatsen op het eerste deel van de Rijnstraat en een aantal 
op de Wagenstraat ook beschikbaar gesteld voor bewoners.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de parkeerplaatsen op het 
Plantsoen (+15) en een deel van de Prins Hendrikkade (+6) vaak 
leegstaan, waardoor het mogelijk is om deze te verplaatsen naar 
zone B. Dit heeft geen invloed op de zoneindeling van de 
adressen. In de Wagenstraat worden tijdelijk 14 plaatsen aan
gewezen voor vergunninghouders en in de Rijnstraat zijn het vier 

plaatsen, waar dan ook bewoners mogen parkeren. Op een aantal 
plekken in zone D wordt de parkeerduur van twee uur, uitgebreid 
naar drie uur.

DAGKAART VERVALT
Daarnaast vervalt met ingang van 1 januari 2022 de dagkaart van 
€20, in zone D. Deze wordt vervangen door een uurtarief van €5, 
per uur (of ieder deel daarvan), met een maximum van €20. per 
dag. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2022. 

Tot en met 30 januari 2022 parkeert u het eerste uur gratis in 
parkeergarage Castellum of Defensieeiland.

Meer parkeerplaatsen in zone B en de dagkaart vervalt

Asfalteren Oostsingel
Op de Oostsingel is de aannemer inmiddels begonnen met 
betratingswerkzaamheden. De stoepbanden worden vervangen en 
er worden extra waterkolken geplaatst voor een goede afvoer van 
het regenwater. Aansluitend wordt het asfalt gefreesd en volgt er 
een nieuwe asfaltlaag. 

De asfalteerwerkzaamheden lopen gelijk met de werkzaamheden 
op de Oostdam en het opruimen van het bouwdepot. Omdat de 
Oostsingel toch al afgesloten was, voorkomt dit overlast op een 
ander moment. De verwachting is dat de Oostsingel voor het eind 
van het jaar weer open kan voor verkeer en dat de parkeerplaatsen 
daar weer gebruikt kunnen worden. 



Leerlingen van de Franciscusschool hebben op donderdag  
25 november naast de school hun eigen Tiny Forest geplant.  
Samen met wethouder Ad de Regt onthulde Julie uit groep 7  
het informatiebord met de naam van het bos: Fran Forest. 

De leerlingen worden straks boswachter van hun eigen bos; ze 
zorgen deels voor het beheer van het bos, onderzoeken wat er 
allemaal in het bos leeft en groeit of vertellen anderen over het bos. 
Ook is er een ‘buitenlokaal’ waar kinderen straks leren over de 
Nederlandse natuur. Naast de bomen en struiken in het bos, 
werden er ook bloembollen geplant. 

Met hulp van de gemeente, ouders, buurtbewoners, hovenier 
Ginkel groep, IVN Natuureducatie en inzet van de leerlingen, kon 
het Tiny Forest gemaakt worden. Aankomende jaren zal dit Tiny 
Forest uitgroeien tot een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte 
van een tennisbaan. Het wordt een prettige ontmoetingsplek voor 
buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de 
stad. 

Eerste Tiny Forest geplant in Woerden

Duikerbrug Oostdam 
Een jaar geleden is de grote klus aan de duiker onder de Oostdam 
van start gegaan. Dit verliep in het begin anders dan verwacht, 
maar inmiddels is het nieuwe brugdek geplaatst en is er 155 meter 
kademuur opgemetseld. Langs de kademuur wordt een voetpad 
aangelegd en komt straks nieuwe beplanting. Tegenover het 
Kasteel is het bastion nu ook goed te zien. Het bastion is vol gestort 
met grond en nadat dit gezet is, worden in de loop van volgend 
jaar de traptreden/zitelementen aangebracht. 

De 23 meter lange onderdoorgang onder de Oostdam is ook bijna 
klaar. De doorvaartdiepte hiervan is 1.20m en de hoogte 1.50m. 
Hoog genoeg voor een klein sloepje, sup of waterfiets. Nog voor 
het einde van het jaar is bijna alles klaar. De afbouw van het project 
volgt op een later moment, wanneer de kruising bij de Lidl weer 
open is. Dan wordt de nieuwe brug geasfalteerd en worden de 
fietsersoversteek en het voetpad aangelegd. Hiervoor wordt de 
Oostdam voor een korte periode afgesloten.

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de projectpagina op onze website.  
Hier vindt u ook een overzicht van de meestgestelde vragen en antwoorden.

https://www.woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-oostdam


MELDING OPENBARE RUIMTE
Ziet u iets in de openbare ruimte wat daar niet hoort?  
Dan kunt u dit eenvoudig melden via onze website  
www.woerden.nl/meldingdoen of bel naar 14 0348.  
Het doen van een melding is vaak al binnen een minuut 
gedaan. Samen houden we Woerden schoon,  
netjes en veilig. COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Woerden. 
Redactie: gemeente Woerden
Beeld: gemeente Woerden
Vormgeving: Studio Q
Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u samengesteld. 
Sommige informatie is echter aan verandering onderhevig.  
U kunt geen rechten ontlenen aan deze nieuwsbrief.

CONTACT
Heeft u n.a.v. deze brief nog vragen over de werkzaamheden?
Neem dan contact op via 14 0348 op werkdagen tussen 
07.00u  18.00 uur, of per mail via binnenstad@woerden.nl 

De oude algemene begraafplaats op de Hogewal dateert van 1829 
en heeft de status rijksmonument. Op de begraafplaats wordt sinds 
2002 niet meer begraven en in de vele jaren raakten een groot 
aantal graven verzakt en beschadigd. Daarom heeft het gemeente

Restauratie begraafplaats Hogewal
bestuur opdracht gegeven om de begraafplaats op te knappen.  
Zo werd in 2009 het poortgebouw al gerestaureerd en zijn het 
afgelopen jaar de voetpaden opgehoogd en opnieuw bestraat.  
De komende maanden werkt firma De Heeren Bouwmeester aan  
de restauratie van de grafstenen. 

De werkzaamheden bestaan uit het netjes maken van de graven. 
Gebroken stenen worden verlijmd en voorzien van ijzeren 
verbindingsstukken om ze bij elkaar te houden. Bij de werkzaam
heden is het de bedoeling dat de oudheid zichtbaar blijft, scheuren 
en afgebroken hoekjes worden niet gerepareerd. De stenen worden 
hierom dan ook niet geplamuurd of opgepoetst om zo het oude 
uiterlijk te behouden. Grafstenen, zerken en paaltjes blijven voor 
zoveel als mogelijk staan zoals ze nu ook staan. Alleen daar waar  
ze zijn omgevallen of erg scheef staan, worden ze recht gezet. 

De werkzaamheden duren tot april 2022 en vinden plaats met 
inachtneming van de locatie en met respect voor de overledenen. 

In de eerste week van november is de aannemer gestart met de 
laatste fase van de werkzaamheden aan de Boerendijk. Er wordt 
gewerkt aan het deel van de Boerendijk vanaf het kruispunt met de 
Chrysantstraat tot en met het begin van de Waardsebaan. De werk
zaamheden lopen voorspoedig. De aannemer verwacht in de week 
van 13 december te kunnen asfalteren en de nieuwe belijning aan 
te brengen. Na het asfalteren kan de weg weer open.

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website.

Boerendijk in december gereed

mailto:binnenstad%40woerden.nl?subject=
https://www.woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-boerendijk-jozef-isra%C3%ABlslaan
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