
Informatieavond
Verkeer in Woerden west



Programma
 Welkom - en even wat historie
door avondvoorzitter Karla Peijs, oud-minister van Verkeer en Waterstaat

 Toelichting Verkeersvisie Woerden 2030
door Albèrt de Goey, betrokken namens de Woerdense ondernemers

 Toelichting onderzoek Westelijke Randweg
door CDA raadslid Job van Meijeren, woordvoerder verkeer

 Wat kan de provincie Utrecht betekenen?
door Teus van Oosterom, lid van de Provinciale Staten van Utrecht namens het CDA 

Pauze

 Rondvraag

 Afsluiting
www.cdawoerden.nl





Wat geschiedenis… (1)

www.cdawoerden.nl

Juli 2012 Westelijke randweg geschrapt

Feb. 2014 Aanbod Consortium

Mrt. 2014 Verkiezingen

Jun. 2014 Nieuw College

Dec 2014 Onderzoek Grontmij naar Woerden west

Randweg niet onderzocht





Wat geschiedenis… (2)

www.cdawoerden.nl

Feb 2015 Inloopavonden

Mei 2015 Hoorzitting

Inwoners: waarom is de randweg niet onderzocht?

Juli 2015

Raadsvergadering



Gemeenteraad 
juli 2015

Besluit

1. € 4,6 miljoen te investeren in aanpassen kruispunten, 
afwaarderen Boerendijk en geluidwerende maatregelen.

2. Brug over Oude Rijn blijft optie, grond blijft in bezit.

3. Samen met inwoners en ondernemers een verkeersvisie 
opstellen.  

Voor: D66, PW, CU-SGP, 
VVD, STERK, 

Tegen: CDA, IB, LvdD



Toelichting Verkeersvisie Woerden 2030

door Albèrt de Goey, 

betrokken bij Verkeersvisie 2030 namens de 
Woerdense ondernemers





Toelichting 
onderzoek westelijke randweg

door Job van Meijeren,

Raadslid CDA Woerden, woordvoerder verkeer

www.cdawoerden.nl



Toch een onderzoek 
naar de westelijke randweg

www.cdawoerden.nl



Deelrapporten + MKBA

beschikbaar

volgt in april



Uitgangspunten

• Toekomstjaar 2030 is als uitgangspunt genomen

• Rekening gehouden met economische groei en 
ontwikkelingen in Woerden

• Maatregelen Woerden west zijn opgenomen in de 
verkeersanalyse



Varianten

www.cdawoerden.nl







Bevindingen verkeersonderzoek (1)



Bevindingen verkeersonderzoek (2)



Bevindingen verkeersonderzoek (4)

• De westelijke randweg draagt bij aan een fijnmaziger 
wegennet van Woerden, zeker voor landbouw en 
vrachtverkeer is dit positief, het hoeft niet meer door 
Woerden te rijden.

• De westelijke randweg verkort de reistijd om de A12 te 
bereiken (3 min).

• De aanleg van een brug over de Oude Rijn is goed voor 
de bereikbaarheid van hulpdiensten, zij hebben zo een 
alternatief (voor de Kwakelbrug) om over de Oude Rijn 
te komen, dat verbetert de veiligheid.

• De totaalsom van verkeer blijft gelijk, de weg heeft 
slechts een beperkte aantrekkende werking. 



Knelpuntenkaart



Kostenonderzoek



Kostenonderzoek (gemeente)

• Allereerste indicatie!

• Rente: 3%

• Afschrijvingstermijn: 25 jaar/40 jaar

• Afschrijvingsvorm: lineair/annuïtair.

Investering Afschrijving Lineair Annuïteit Onderhoud

€ 15.000.000 25 € 1.050.000 € 862.905 € 200.000

40 € 825.000 € 648.930 € 200.000

€ 30.000.000 25 € 2.100.000 € 1.725.810 € 350.000

40 € 1.650.000 € 1.297.860 € 350.000



Overige deelonderzoeken

• Milieu- en gezondheidsonderzoek: 
• geluidbelasting

• luchtkwaliteit

• Natuurwaarde onderzoek

• Cultuurwaarde onderzoek



Wat vindt het CDA? (1)

www.cdawoerden.nl



Wat vindt het CDA? (2)

• Conform verkeersvisie moet je doorgaand verkeer buiten 
woonwijken krijgen
• Woerden oost: fietstunnel / omleggen Steinhagenseweg
• Woerden west: extra brug over Oude Rijn

• CDA is daarom voorstander van een westelijke randweg: 
• Programma: na verkiezingen starten met aanleg.
• Fijnmaziger verkeersnetwerk: doorgaand verkeer buitenom
• 10 tot 25% minder autoverkeer over Rembrandtlaan / Boerendijk
• Forse kosten in perspectief toekomst zien

• Zorgvuldig besluitvormingstraject doorlopen
• Openstaande vragen beantwoorden / MKBA
• Inwonersavonden 
• Variantkeuze die daarbij past



Wat kan de provincie Utrecht betekenen?

door Teus van Oosterom

Statenlid van de provincie Utrecht

www.cdawoerden.nl



Pauze

www.cdawoerden.nl





Rondvraag



Afsluiting

door Arjan Noorthoek, 

lijsttrekker CDA Woerden

www.cdawoerden.nl


