
Werk in Woerden
Nieuwsbrief #14, maart 2022

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.

Wat is de waterkwaliteit van vijvers en sloten in Woerden? Wat zien 
we in het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren 
in? Wilt u helpen de kennis over de waterkwaliteit bij u in de buurt 
te vergroten? Meet dan mee!

SAMEN METEN, SAMEN WETEN 
De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers die tussen april en 
oktober van 2022 een of meer wateren willen meten. Iedereen  
kan het en meedoen kost slechts een kwartiertje tijd per maand. 
Ligt er veel kroos op het water, of zwerfvuil? Of ziet u planten?  
De resultaten vult u online in.

WAAROM METEN?
In 2022 voert het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
de driejaarlijkse waterkwaliteitsmetingen (ecoscans) uit. Dankzij uw 
hulp controleren we zo nog vaker en meer wateren. Het water
schap verzamelt alle gegevens en maakt een rapportage. En deze 
gebruikt de gemeente weer om de kwaliteit van het water voor 
mensen, planten en dieren te verbeteren.

DOET U MEE? 
Stuur een email naar klimaatbestendig@woerden.nl. Dan ontvangt 
u meer informatie en de uitnodiging voor de startbijeenkomst.  
Deze is op woensdagavond 20 april om 19.30 uur in Woerden. 
Tijdens de startbijeenkomst krijgt u uitleg over het meten van  
het water in uw buurt.

Meet de waterkwaliteit in uw buurt
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Woerden krijgt nieuwe, herkenbare borden die de weg wijzen naar 
toeristische bestemmingen. Waar recreanten en toeristen nu nog 
hun weg moeten zoeken via een wirwar aan verschillende borden, 
worden voortaan de bekende bruine strokenborden in het buiten
gebied van Woerden de standaard.

De nieuwe borden zorgen voor een zelfde uitstraling. De uitrol  
van de borden start dit voorjaar. Op woensdag 23 maart onthulde 
wethouder Arjan Noorthoek het eerste nieuwe bord.

HERKENBAAR
Binnen de gemeente Woerden zijn veel ondernemers actief op  
het gebied van recreatie en toerisme. Het is belangrijk dat zij goed 
vindbaar zijn. Deze bruine borden moeten daar verandering in 
brengen. Op veel plekken in het land worden ze gebruikt. Ook in 
Woerden zijn er recreatieve ondernemers die al zo’n bord hebben 
geplaatst. De borden zijn duidelijk, goed zichtbaar én herkenbaar 
voor de recreant. 

Start uitrol toeristisch-recreatieve borden

Na een winterstop is de ‘Woerden zakt doorkubus’ weer te  
vinden in Woerden. Deze keer staat de kubus bij winkelcentrum 
Tournoysveld. De kubus is een initiatief van de gemeente Woerden. 
Met de kubus wil de gemeente inwoners letterlijk laten zien wat 
bodemdaling is en wat zij doen om bodemdaling te remmen.

#WOERDENZAKTDOOR
Met de hashtag #woerdenzaktdoor wil de gemeente inwoners 
enthousiasmeren in de kubus te stappen en zelf te ‘ervaren’ wat 
het is om op slappe bodem te wonen. Wilt u weten hoe het komt 
dat de bodem hier daalt? En wat u er zelf aan kunt doen? Samen 
met de gemeente? Breng dan een bezoek aan de ‘Woerden zakt 
doorkubus’. Maak een foto in ‘3D’, post deze online met 
#woerdenzaktdoor en vertel ons wat u gaat doen aan bodem
daling.

WIN EEN TUINBON!
Wilt u kans maken op een tuinbon van 20 euro van tuincentrum  
De Bosrand? Ga dan op de foto in de kubus, plaats deze op 
Facebook of Instagram met #woerdenzaktdoor en maak kans op 
die tuinbon! De actie loopt zolang de kubus bij het winkelcentrum 
staat (tot ongeveer half mei). De winnaar wordt daarna bekend 
gemaakt.

‘Woerden zakt door-kubus’ te bezoeken bij 
winkelcentrum Tournoysveld



Oeverwerkzaamheden Cattenbroekerplas
In april worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de oever  
van het wandelpad aan de westzijde van de Cattenbroekerplas. 
Hierbij is het pad afgesloten voor wandelaars.

Dit wandelpad is ongeveer 15 jaar geleden aangelegd en voorzien 
van een natuurlijke oever. Door het variabele waterpeil en het 
opstuwende water bij harde wind, zijn er stukken van de oever 
weggespoeld. Om er voor te zorgen dat het wandelpad veilig is  
en blijft, wordt de oever verstevigd.

WERKZAAMHEDEN
De komende weken wordt de oever aangevuld met grond en voor
zien van gevlochten matten van wilgentenen. Zo wordt de oever 
boven én onder water verstevigd, waardoor deze voor de komende 
20 jaar geen onderhoud nodig heeft. Dit is een duurzame en 
natuurvriendelijke oplossing, welke door firma Van Ooijen wordt 
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad voor circa 
5 weken volledig afgesloten. Wandelaars worden omgeleid via de 
Cattenbroekerdijk.

Herinrichting Exercitiepad

Eind maart is gestart met de herinrichting van het Exercitiepad.  
De bestrating wordt vervangen, er komen brede stoepbanden en  
de parkeerplaatsen krijgen een nieuwe inrichting. Tijdens de duur 
van de werkzaamheden is de straat niet bereikbaar voor verkeer.  
De werkzaamheden duren tot ongeveer 22 april. 

Oostlaan opgeknapt

Afgelopen maand is de Oostlaan opgeknapt. De gaten in het weg
dek zijn gerepareerd, er is nieuw asfalt gelegd en de fietssuggestie
strook is weer goed zichtbaar. 

De Boerendijk is klaar!

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de herinrichting van de 
Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Zo zijn er kabels en leidingen verlegd, 
zijn de kruispunten vernieuwd en zijn er vrijliggende fietspaden 
aangelegd om de verkeersveiligheid te vergroten en voor een betere 

doorstroming. Op woensdag 13 april opent wethouder Noorthoek 
samen met de gedeputeerde van de provincie Utrecht de nieuw 
ingerichte weg. 



Op zaterdag 2 april is de Vosbrug 
gehesen. Deze klus vindt eens in  
de 46 jaar plaats, zodat de woon
arken die in de Singel liggen 
afgemeerd, weg kunnen voor 
onderhoud. De woonarken zijn 
hoger dan de doorvaarthoogte van 
de brug. Daarom moest een deel 
van de brug, gelegen tussen de 
Oranjestraat en de Chrysantstraat, 
iets worden opgetild. Dit gebeurde 
met vier grote telekranen. Het 
gebied rondom de Vosbrug werd 
uit veiligheidsoverwegingen afgezet 
en het verkeer omgeleid. 

Op zaterdag 21 mei is de brug 
opnieuw enkele uren afgesloten 
voor eenzelfde tilklus. Dan keren  
de woonarken weer terug naar  
hun ligplaats.

Eerste uur gratis 
parkeren verlengd 

Hijsen Burgemeester Vosbrug

woerden.parkeerservice.nlwoerden.parkeerservice.nl
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Welkom in het gezellige centrum van Woerden!

ARKERENP

Een mijlpaal voor  
De Kanis!
Zaterdag 2 april organiseerden de gemeente Woerden en aannemer 
Bunnik Groep een feestelijke oplevering voor de bewoners aan  
De Kanis. Ook anderen die betrokken zijn geweest bij dit 
omvangrijke project waren van harte welkom. Zowel wethouder 
Arjan Noorthoek als Frank Mollenhof (directeur Bunnik Groep) 
spraken hun dank uit naar de bewoners voor hun geduld en 
medewerking. Ook benadrukten zij hoe uniek dit project was en 
dat De Kanis er nu voor lange tijd prachtig bij ligt. Op de ronde 
picknickbank in het centrale park ontbrak nog een gedenkplaatje, 
ter herinnering aan de ophoging en herinrichting van De Kanis.  
Een uitvergrote versie van dit plaatje werd tijdens de viering 
overhandigt aan bewoner Patrick van Dijk. Een symbolische 
overdracht, De Kanis behoort weer toe aan de bewoners!
 

Foto: vlnr Patrick van Dijk, Frank Mollenhof, Arjan Noorthoek



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 

Op zaterdag 16 april kunnen inwoners uit de gemeente Woerden 
bij tuincentrum De Bosrand tussen 11.00 en 15.00 uur hun 
tuintegels inleveren in ruil voor een gratis plantje. 

De actie is een initiatief van de gemeente Woerden in samen
werking met burgerinitiatief Duurzaam Woerden en tuincentrum  
De Bosrand.

VERGROENEN VAN TUINEN
De actie is onderdeel van het NK Tegelwippen (21 maart t/m 31 
oktober). Door tegels uit de tuin te halen en te vervangen voor 
groen, dragen we met elkaar bij aan het vergroenen van Woerden. 
Naast dat een groene tuin er mooier uitziet, heeft het ook veel 
andere voordelen:
•  Groen in de tuin zorgt voor verkoeling;
•  Met meer groen in de tuin kan regenwater beter in de bodem 

lopen en voorkom je droogte;
•  Meer groen zorgt voor meer bijen, vlinders en andere insecten;
•  Met groen in de tuin krijg je een schonere lucht.

ACTIEVOORWAARDEN
Voor het inleveren van de tegels in ruil voor een plantje zijn 
meerdere voorwaarden:
•  Per huishouden mag maar 1x tegels ingeleverd worden;
•  Per ingeleverde tegel, ontvangt elk huishouden 1 plantje;
•  Het maximum aantal plantjes per huishouden is 5. Meer dan  

5 tegels inleveren mag altijd.

MEER INFORMATIE
Tegels kunnen ingeleverd worden bij de container op de parkeer
plaats bij tuincentrum de Bosrand. Vrijwilligers van Duurzaam 
Woerden nemen de tegels in ontvangst. Bij inlevering van de 
tegel(s) ontvangt u een bon om plantjes op te halen. De plantjes 
haalt u op bij het Klimaatplein binnen in het tuincentrum. U laat de 
bon scannen bij de kassa als bewijs dat u de plantjes gratis krijgt.

TEGELS GRATIS INLEVEREN BIJ STADSERF
Lukt het u niet om langs te komen om tegels in te leveren? Tijdens 
de hele periode van het NK Tegelwippen (21 maart t/m 31 oktober) 
is het mogelijk om uw tuintegels gratis* in te leveren bij het 
Stadserf tijdens de normale openingstijden. U moet dan wel een 
voor en na foto laten zien van de gewipte tegels. Deze heeft u  
ook nodig om uw gewipte tegels aan te melden op  
www.nktegelwippen.nl.

* Voor het inleveren van de tegels op het Stadserf ontvangt  
u géén plantjes.

Tegel eruit, plant erin op zaterdag 16 april

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. 
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