
 

 

Omgevingsoverleg project Defensie Eiland 
Datum: 11-02-2022 
 
Voorzitter: Tjibbe Dijk (gemeente Woerden) 
Verslag: Max Buchner (gemeente Woerden) 
 
 
Inleiding 
Allereerst wordt er een voorstel ronde gedaan. Aanwezig zijn:  
 
Martine van Dijk : Communicatieadviseur – Gemeente Woerden 
Gijsbert Valstar  : Fietsersbond afdeling Woerden 
Peter Ewalts  : Accountmanager Binnenstad (Gemeente woerden)  
Elias Bom  : Bestuurslid Stichting Kasteel Woerden 
Michiel de Graaf : Bistro Gare de Pompidou 
Richard Stouthart : voorzitter BIZ stadshart (tevens lid van Vestingraad) 
Rob Lafors  : Platform Binnenstad Woerden 
Daus de Roock  : Havenmeester (gemeente Woerden) 
Simone van Laar : KHN regiomanager (vestingraad) 
Theo van Rijnsoever : Belangenvertegenwoordiger van de Bonaventurakerk  
Cees van Ramselaar : OKW-lid  
Tjeerd Koudenburg : Platform Binnenstad Woerden  
 
Mededelingen 

• De presentatie die is getoond tijdens het overleg wordt met alle genodigden gedeeld.  

• Aan alle belanghebbenden/omwonenden wordt nog een brief gestuurd met daarin de 
informatie over de voorbereidende werkzaamheden 

• Informatie over de aanleg van de brug volgt in volgende stakeholderoverleg 
 
Presentatie 
In dit verslag zijn voornamelijk de vragen en actiepunten opgenomen, de inhoud van de presentatie 
staat in de bijlage.  
 
Tijdens de presentatie wordt de eerste planning getoond, deze is ook terug te vinden in de 
bijgevoegde presentatie. De planning is alsnog afhankelijk van boorstellingen van de nutspartijen en 
tijdige aanlevering van alle verkeerskundige tekeningen. 
 
In week 20 klaar met die nutswerkzaamheden. Daarna worden de werkzaamheden aan de brug 
opgepakt en die lopen tot einde van het jaar. 
 
Opmerkingen: 
Let op bezorgers gevestigd aan de Wagenstraat. Zorg dat ze goed op de hoogte zijn van de 
maatregelen. 
 
Vragen: 
Havenmeester:  

1. komt er een balk onder de brug?  
2. wat wordt de doorvaarhoogte? 

 
Stichting Kasteel Woerden  

1. hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?  
2. wat zijn de consequenties voor het Kasteel?  
3. de eigendomsverhouding van de omliggende grond is nog niet afgerond. Wanneer? 

 
Ten aanzien van de omleiding over de vluchtheuvel op de Wilhelminaweg: Hier moeten twee 
lantaarnpalen weg, zodat de benodigde ruimte ontstaat. De exacte tekeningen voor de 
omleidingsroutes volgen nog.  
 
Fietsersbond  



 

 

1. veiligheid van het fietsverkeer op de kruising Prins Hendrikkade/Wilhelminaweg en 
Rijnstraat/Prins Hendrikkade. Afgesproken was dat deze punten zouden worden 
meegenomen in de aanleg van de brug. Klopt dat? 

2. ook benieuwd tot waar de bestrating op het eiland wordt aangelegd vanaf de brug. Er 
liggen nog een aantal slechte punten met tijdelijke stelcon platen. Wordt dit ook gelijk 
definitief aangelegd. 

3. hoe gaat de verharding op de brug aansluiten op de andere verhardingen? Tjibbe neemt in 
het volgende overleg een concrete schets mee van de situatie.   

 
Algemeen: 

1. kan er voor de werkzaamheden aan de brug een concretere planning kan overlegd? Over 
2 maanden met een brug beginnen, dat is redelijk dichtbij. Voor de ondernemers is het 
vooral belangrijk in te zien op welke momenten er welk personeel nodig is en wat de 
verwachte aanloop zal zijn. Tjibbe geeft aan in het volgende overleg een concretere 
planning van de werkzaamheden aan de brug aan te leveren. In die bijeenkomst wordt ook 
ingegaan op de werkzaamheden tav de brug en eventuele overlast.  

2. op 8 maart wordt er een bewonersavond georganiseerd voor de Binnenstad door het 
Platform Binnenstad Woerden. De vraag is tweeledig: 

1. kan iemand van de gemeente aansluiten, die wat kan vertellen over de 
werkzaamheden. Tjibbe belooft een stukje tekst aan te leveren. 

2. kan er een stukje tekst aangeleverd worden dat geplaatst kan worden op de site 
van het PBW. Actie: Tjeerd nodigt Tjibbe uit voor de bewonersavond.  

3. Er wordt gevraagd of elektriciteit en capaciteit gewaarborgd blijft. Tjibbe geeft aan dat dit 
een zaak is die ligt bij de nutsbedrijven. Hierover informeren zij de aanliggende bewoners 
en ondernemers. Het kan zijn dat er een tijdelijke afsluiting is, hierover wordt men dan 
tijdig geïnformeerd. Wanneer dit soort berichten komen wil Simone daar graag van op de 
hoogte blijven.  

  
 
Raakvlakken (andere werkzaamheden) 

• Op de Oostlaan zullen wordt in week 10 gestart met het vervangen van kolken, verlichting en 
asfalt. (Groot onderhoud). De parkeerplekken op de Oostlaan zijn niet beschikbaar tijdens de 
deze periode. Dit duurt twee weken. Gijsbert geeft aan graag ook rood asfalt voor het fietspad 
naar het noorden te zien, Tjibbe checkt wat hier de mogelijkheden zijn. 

• Het Bastion bij Defensie Eiland wordt in week 10 en 11 ingericht. De zitelementen worden dan 
geplaatst 

• Exercitiepad wordt vanaf week 12 aangepakt. Dit duurt vijf weken. 

• Vraag vanuit Gijsbert: Wanneer is de Oostdam definitief klaar? Tjibbe geeft aan dat het 
volgens planning helemaal afgerond is op 18 februari.  

• Punt met betrekking tot restschade en nieuwe inrichting is bekend van de Oostdam en wordt 
momenteel in de politiek besproken. Aan het einde van het werk wordt een ronde gemaakt om 
alle restpunten op te pakken.  

 
Afspraken: 

- Over drie weken nieuw overleg (ivm voorjaarsvakantie een week vertraagd) 
- Presentatie wordt gedeeld met genodigden 
- Beknopt stukje PBW ook delen met genodigden 
- Telefoonnummer en adres Tjibbe Dijk achterlaten 
- Brief aan bewoners wordt ook gedeeld 


