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Geachte heer of mevrouw, 
 

 

 

Met deze brief informeert de gemeente Woerden u over de werkzaamheden die voor en tijdens het 
aanleggen van de centrale toegangsbrug tot Defensie-eiland gaan plaatsvinden. We leggen u in deze 
brief uit wat er gaat gebeuren, wanneer dit gaat gebeuren en wat u er van merkt.  
 
Laatste werkzaamheden Defensie-eiland 
Het Defensie-eiland is bijna klaar. De komende periode beginnen we met de bouw van de centrale 
toegangsbrug tot het Defensie-eiland. Deze brug vervangt de bestaande dam en zorgt tevens voor 
herstel van de waterloop langs het Kasteel naar de Prins Hendrikkade. Maar voordat het zover is 
verlegt en vervangt Stedin kabels en leidingen in de omgeving. Naar verwachting is de brug tegen het 
einde van het jaar gereed. 
 
Werkzaamheden voor en tijdens bouw brug 
Ter hoogte van het Defensie-eiland worden op de de Prins Hendrikkade, in de Prinses Beatrixstraat 
en in de Wilhelminaweg (tegenover theater Het Klooster) diverse kabels en leidingen vervangen, 
vernieuwd en verlegd door Stedin. Op deze wijze wordt ondergronds ruimte gecreëerd voor de aanleg 
van de centrale toegangsbrug en het doortrekken van de watergang. 
 
Een gedeelte van deze kabels en leidingen lopen onder de kruising Wilhelminaweg en Prins 
Hendrikkade. Gezien het belang van deze verkeersader is ervoor gekozen de leidingen met een 
gestuurde boring onder de weg door te boren vanaf de kop van de Beatrixstraat en de kop van de 
Prins Hendrikkade.  
 
Stedin zal als opdrachtgever van deze werkzaamheden u op korte termijn in detail informeren over de 
exacte inhoud en planning van deze werkzaamheden. 
 
Nadat Stedin gereed is met haar werkzaamheden start de bouw van de centrale brug. 



 

 

 
Overlast voor inwoners 
Deze werkzaamheden gaan op verschillende momenten en locaties helaas voor overlast zorgen. 
Tijdens de werkzaamheden op de Prins Hendrikkade en in de Prinses Beatrixstraat wordt de straat 
maximaal drie dagen afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De woningen blijven bereikbaar. 
Deze straten worden niet tegelijk afgesloten om de overlast voor u zo klein mogelijk te houden.  
 
Tijdens de werkzaamheden op de Wilhelminaweg wordt het doorgaande verkeer langs de 
werkzaamheden geleid. De woningen blijven via loopplanken bereikbaar. Het autoverkeer rijdt langs 
de werkzaamheden. 
 
Over de werkzaamheden van de bouw van de brug en de overlast die dat met zich meebrengt, wordt 
u op korte termijn geïnformeerd.  
 
Planning nog niet bekend 
De werkzaamheden van Stedin aan de kabels en leidingen beginnen medio maart en nemen 10 
weken in beslag. Daarna wordt in opdracht van De Wasserij CV en de gemeente Woerden begonnen 
met de aanleg van de centrale toegangsbrug tot het eiland en de verkeerskundige aanpassingen aan 
het kruisingsvlak met de Wilhelminaweg. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van 
de gemeente Woerden, Tjibbe Dijk. Dat kan via telefoonnummer 06-50295962 of door een e-mail te 
sturen naar dijk.t@woerden.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
Tjibbe Dijk  
Omgevingsmanager 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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