
Kritiek op geplande extra 
busbaan in Woerden: ‘Door 
corona zitten nauwelijks mensen 
in de bus’ 
Een busbaan op de Stationsweg in Woerden? Buurtbewoners zijn mordicus 
tegen. ,,Een busbaan is niet meer nodig voor de doorstroming. De 
verkeersdrukte valt mee en door de corona zitten er nauwelijks nog mensen in 
de bus.’’ 

Ruud F. Witte 11-09-20, 06:27 Laatste update: 11-09-20, 07:23 

•  
•  
•  

 
Bewoners van de Stationsweg zien niets in het plan van de provincie en de 
gemeente waarover ze deze week zijn bijgepraat. ,,De provincie en de 
busmaatschappij baseren zich op gegevens van november vorig jaar. Ver 
voor de coronatijd. De situatie is nu heel anders’’, zegt een van de 
bewoners, Nelis Telussa. ,,Ze moeten maar eens met data op tafel komen 
van nu. Dan zien ze zelf ook dat er veel is veranderd.’’ 

Een bevestiging daarvan ziet hij in een artikel in het AD van begin 
augustus. Daarin wordt gemeld dat het busvervoer in de provincie een 
enorme dreun heeft gekregen door de coronacrisis. Het openbaar vervoer 
krabbelt nu langzaam op, maar nog altijd is het aantal reizigers niet op het 
oude niveau.  

Ten opzichte van een jaar geleden schommelt het aantal reizigers nu rond 
de zestig procent. Mogelijk keert het busvervoer nooit meer terug naar het 
oude niveau. ,,Daar passen maatregelen die uitgaan van de oude situatie 
dus niet bij”, aldus Telussa. 



De bussen van Syntus Utrecht, die van het NS-station naar de zuidkant van 
het spoor gaan, rijden nu via de Johan van Oldenbarneveltlaan en de 
Utrechtsestraatweg naar de spoortunnel in de Polanerbaan. Zeker als het 
druk is, kan het lang duren voor van de Utrechtsestraatweg linksaf kan 
worden geslagen in die richting. 

Geld 
Het leidt tot vertragingen. Niet alleen hier, ze werken door in de gehele 
regio. En vertragingen kosten geld. ,,Wij hebben te horen gekregen dat het 
150.000 euro op jaarbasis is. Daarom willen ze de busbaan.’’  

Het is ook nog eens een drukke route met 
scholieren. Het wordt er niet veiliger op 
Nelis Telussa 
De tijden zijn echter veranderd, zeggen Telussa en andere bewoners van 
de Stationsweg. Gelet op de huidige situatie kan de provincie dat geld beter 
aan iets anders besteden, vinden ze. 

Het geld is niet de enige reden waarom ze in verzet komen. ,,Om die 
busbaan aan te leggen moeten er drie parkeerplaatsen verdwijnen en het 
fiets- en voetpad moet verplaatst, want er is nu niet genoeg ruimte voor 
verkeer in twee richtingen. Het is ook nog eens een drukke route met 
scholieren. Het wordt er niet veiliger op.’’  

De gemeente kan beter instemmen met een andere oplossing, zegt 
Telussa. ,,De huidige route geheel eenrichtingsverkeer maken en de 
fietstunnel Cattenbroekerlaan openstellen voor het busverkeer. Dat zal de 
doorstroming van bus en auto verbeteren en de verkeersopstoppingen 
verlagen.” 

Rotonde 
,,De route werkt als een soort rotonde. Al het verkeer op die rotonde heeft 
voorrang op de aansluitende straten. Het is gemakkelijk, snel en met weinig 
kosten te realiseren. De Stationsweg hoeft niet opengebroken te worden, 
aanleg van een extra baan voor de bus is overbodig.’’ 



Vreemd moet het idee de gemeente niet voorkomen, zegt Telussa. ,,Dit 
alternatief staat ook in het plan van de gemeente om het stationsgebied 
verkeersluw te maken.’’ 

Het is ook met veel minder reizigers rendabel, 
omdat er flink bespaard wordt op exploitatiekos-
ten 
Woordvoerster gemeente Woerden 
Naast de financiële voordelen wijst de provincie er ook op dat de bewoners 
aan de Spoorlaan, Johan van Oldenbarneveltlaan en Utrechtsestraatweg, 
de huidige busroute erop vooruitgaan. ,,Daar rijdt straks geen bus meer 
voor de deur’’, zegt een woordvoerster. 

Corona is geen reden het plan te herzien. ,,Het is ook met veel minder 
reizigers rendabel, omdat er flink bespaard wordt op exploitatiekosten. Een 
busbaan legt men bovendien aan voor langere tijd. We gaan er daarnaast 
van uit dat het aantal reizigers ook weer zal toenemen.’’ 
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Argumenten voor busbaan Stationsweg onjuist 
• 5	februari,	2021 

Bewoners	van	de	Stationsweg	in	Woerden	zeggen	in	een	brief	aan	de	gemeenteraad	dat	de	gebruikte	
argumenten	voor	een	busbaan	voor	hun	deur,	onjuist	zijn.	De	plannen	zouden	gebaseerd	zijn	op	
feiten	van	vóór	de	coronacrisis.	Inmiddels	is	het	aantal	buspassagiers	fors	gedaald.	

Ook	het	argument	‘vertragingen	van	een	kwartier’	zou	niet	kloppen.	Volgens	de	briefschrijvers	is	in	
werkelijkheid	een	vertraging	beperkt	tot	enkele	minuten.	Vertraging	van	een	kwartier	is	zeer	
uitzonderlijk.	Ook	zou	het	gaan	om	twintig	bussen	per	uur,	maar	volgens	de	dienstregeling	gaat	het	
om	negen	tot	elf	bussen	in	de	spits	en	vijf	tot	zes	bussen	buiten	de	spits.	

De	bewoners	verzoeken	het	gemeentebestuur	een	besluit	te	baseren	op	onderzoek	en	juiste	feiten.	Ze	
willen	dat	hun	bezwaarschrift	serieus	genomen	wordt	en	niet	wordt	afgewezen	vanwege	onterechte	
veronderstellingen.	
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Nieuwe	busbaan	Woerden	moet	
vertragingen	Stationsweg	voorkomen	



Foto: Google Maps 
WOERDEN - Een nieuwe busbaan op de Stationsweg in Woerden moet vertragingen 
voorkomen. Volgend jaar wordt gestart met de aanleg. 
 
Bussen die nu over de Spoorlaan, de Johan van Oldebarneveltlaan en de Utrechtsestraatweg 
rijden, lopen regelmatig vertragingen op. Met de komst van de busbaan moet dat straks 
verleden tijd zijn. 
 
De vertragingen zijn hinderlijk voor reizigers, zegt de gemeente, omdat hun reis minder 
betrouwbaar is. Daarnaast werken de vertragingen door in de hele regio Utrecht West en 
veroorzaken ze ook busuitval op andere lijnen in de regio. 
 
Aanleg busbaan 
Om de busbaan aan te kunnen leggen moet de weg worden verbreed, dit gaat ten koste van 
drie parkeerplekken langs de rijbaan. Verder worden het fiets- en voetpad iets versmald. De 
werkzaamheden kunnen leiden tot verkeershinder. 
 
In januari 2021 begint de gemeente met het realiseren van de busbaan, die wordt betaald 
door de provincie Utrecht. 
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Nog meer werkzaamheden: er 
komt een busbaan op de 
Stationsweg 

• 05 december 2020 
• Kirsten Bliekendaal 
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We beginnen er aan te wennen: de wegwerkzaamheden in 
Woerden. Om de druk op de Utrechtsestraatweg te verminderen 
laat de gemeente een busbaan aanleggen op de Stationsweg. De 
werkzaamheden starten begin januari. Volgens de gemeente 
levert het werk aan de weg geen extra verkeershinder op. 

Op de Spoorlaan, de Johan van Oldebarneveltlaan en de Utrechtsestraatweg 
loopt de bus volgens de gemeente regelmatig flinke vertragingen op. Die 
vertragingen zijn nogal vervelend voor de reizigers. Bussen vallen uit en de 
vertragingen werken door op andere lijnen in de regio. De aanleg van de 
busbaan biedt hierin een oplossing. Begin januari 2021 starten de 
werkzaamheden op de Stationsweg. De aanleg van deze busbaan wordt betaald 
door de provincie Utrecht. 

Smaller fiets- en voetpad 
Om de busbaan aan te kunnen leggen dient de wegconstructie met ongeveer 
één meter te worden verbreed. Hierdoor worden drie openbare parkeerplaatsen 
langs de rijbaan opgeheven en wordt het fietspad en voetpad wat versmald. De 
wegconstructie wordt opgedeeld in twee rijstroken, waarvan één rijstrook 
bestemd is voor motorvoertuigen richting het station en de Johan van 
Oldenbarneveltlaan (huidige situatie). De andere rijstrook is uitsluitend bestemd 
voor bussen. Bij het verbreden van de wegconstructie worden ook het 
naastliggende fietspad en het voetpad vernieuwd. De woningen langs de 
Stationsweg en de bedrijven blijven gewoon bereikbaar zoals ze dat nu ook zijn. 



Afsluiting 
Tot voorjaar 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan de Oostdam. Deze 
werkzaamheden leiden tot flinke verkeershinder. De vraag waarom de gemeente 
gelijktijdig een busbaan gaat realiseren in dit gebied is goed te beantwoorden. 
De busbaan zorgt voor een verminderde druk op de Utrechtsestraatweg, 
doordat de bussen hier niet langer rijden. De aanleg van de busbaan gaat 
bovendien niet leiden tot extra verkeershinder, omdat het grootste deel van het 
werk kan worden uitgevoerd zonder dat de weg daarvoor moet worden 
afgesloten. Alleen voor de asfalteringswerkzaamheden is een afsluiting nodig, 
maar dat wordt gepland op momenten dat verkeer hier zo min mogelijk hinder 
van ondervindt. 

Overlast 
Een aantal bewoners heeft bij de gemeente aangegeven bang te zijn voor 
overlast van de busbaan. De gemeente geeft aan het algemeen belang van goed 
openbaar vervoer in het centrum en het station zwaarder te wegen. 
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Inwonersbelangen: Plan busbaan overvalt 
• 7	december,	2020 

	

De	aanleg	van	een	busbaan	in	januari	op	de	Stationsweg	in	Woerden	overvalt.	Dat	vindt	
fractievoorzitter	van	Inwonersbelangen	Hendrie	van	Assem.	Volgens	Van	Assem	is	het	plan	niet	
door	de	gemeenteraad	behandeld	en	zijn	aanwonenden	van	de	Stationsweg	er	onvoldoende	bij	
betrokken.	

Aanwonenden	trokken	kort	na	de	zomer	aan	de	bel	toen	ze	van	het	plan	hoorden	maar	daar	is	
volgens	Van	Assem	niets	mee	gedaan.	Hij	zegt	enige	tijd	terug	schriftelijk	vragen	te	hebben	
gesteld	maar	dat	die	nog	niet	zijn	beantwoord.	

Van	Assem	trekt	de	noodzaak	van	aanleg	van	de	busbaan	in	twijfel	nu	er	door	corona	veel	
minder	mensen	in	de	bus	zitten.	Dat	de	huidige	route	van	de	bus	over	de	Johan	van	
Oldenbarneveldlaan	en	Utrechtsestraatweg	voor	vertraging	zorgt	op	andere	buslijnen,	is	volgens	
hem	onvoldoende	onderbouwd.	

Van	Assem	wil	het	onderwerp	op	de	agenda	van	de	gemeenteraad	hebben.	

Hier	kunt	u	het	hele	gesprek	met	Hendrie	van	Assem	beluisteren:	

 
 
 


