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Met deze informatiebrief informeren wij u over verschillende werkzaamheden in en rondom de binnenstad.  
U leest meer over de stand van zaken: de genomen en te nemen stappen, planning, samenwerking en  
uiteraard het laatste nieuws. Wij willen u op deze manier als inwoner of belanghebbende graag betrekken  
bij ons werk in de openbare ruimte.

Vervanging duiker 
Oostdam
Vanaf september 2020 tot het voorjaar van 2022 vinden er werk
zaamheden plaats aan de Oostdam. Hierbij wordt de duiker (tunnel 
die twee watergangen met elkaar verbindt) onder de Oostdam 
vervangen. Versterken we de oever door het plaatsen van een 
nieuw stuk kademuur en worden oude gaswaterelektra kabels  
en leidingen vervangen. 

INRICHTEN TWEERICHTINGSVERKEER
Het is u vast niet ontgaan dat de werkzaamheden aan de Oostdam 
en daarmee de bereikbaarheid van de binnenstad de gemoederen 
flink bezig hebben gehouden. Vanaf 11 december geldt een 
tijdelijke verkeersmaatregel om de Oostdam in twee rijrichtingen 
open te stellen en hiermee de verkeersdruk te verminderen. Met 
deze aanpassing wordt voorzien in de mogelijkheid om de stad in 
en uit te rijden via de Oostdam. Verkeersregelaars zijn de eerste 
dagen aanwezig om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe 
situatie. Fietsers dienen gebruik te maken van de omleidingsroute, 
of lopen met de fiets aan de hand over het voetpad. Fietsen over 
de Oostdam is uit veiligheidsoogpunt niet gewenst.

De aanleg van een dubbele rijrichting is een tijdelijke voorziening 
tot half januari, daarna heeft de nutsaannemer deze ruimte weer 
nodig voor het koppelen van de nieuwe kabels en leidingen die 
onder de diverse voetpaden lopen. Samen met de ondernemers, 
bewoners en andere betrokkenen worden andere scenario’s ter 
verbetering van de verkeersdoorstroming onderzocht op haal
baarheid, zodat er ook op de lange termijn een oplossing komt 
voor de verkeershinder.

In week 52,53/1 zijn de aannemers met verlof. In de week van 
4 januari zijn de aannemers weer terug om de werkzaamheden  
te hervatten.

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website. Hier vindt u ook een overzicht van de 
meestgestelde vragen en antwoorden.

Vervangen bomen 
Emmakade en de Haven
In het nieuwe jaar worden nieuwe bomen aangeplant langs de 
Emmakade en de Haven. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Treemark Woerden in opdracht van de gemeente. De 
bomenrij, waarvan al een deel in 2014 is verwijderd, wordt hersteld 
met de aanplant van 18 esdoorns. Ook worden verschillende 
bomen verplant, zodat zij een betere groeiplaats krijgen. Belangrijk 
is dat de bomen ruimte krijgen om te groeien, zodat zij gezond oud 
kunnen worden zonder overlast te veroorzaken. Treemark Woerden 
gaat op meer plekken in de gemeente aan de slag. 

Op de hoogte blijven? Neem dan een kijkje op deze website. 
Of bekijk de video op YouTube.

https://www.woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-oostdam
https://www.treemark.nl/nieuws
https://youtu.be/TEE4mR80Qfc


Restauratie Hofstede 
Batestein
De afgebrande Hofstede Batestein (ook wel bekend als de 
Brediusboerderij) wordt in het nieuwe jaar gerestaureerd. Hiervoor is 
de afgelopen periode een bouwweg gerealiseerd. Deze maakt het 
mogelijk om in de loop van het eerste kwartaal van 2021 aan de 
slag te gaan. 

Aansluitend aan de bouw (verwachting circa 1 jaar) wordt het 
gebied, tussen de boerderij en de Van Kempensingel, opnieuw 
ingericht. Met alle stichtingen en verenigingen die actief zijn in het 
landgoed is hiervoor de laatste paar jaar een plan opgesteld voor 
het gebied. In dit gebied, dat we het centrumgebied van het 
landgoed noemen, komt een nieuw toegangspad. Dit pad is 
bedoeld als toegangspad om eenvoudig bij de horeca in de 
herstelde hofstede, de dierenweide en de andere functies in het 
gebied te komen. Om de dieren een veilige plek te geven wordt er 
om de dierenweide een nieuwe sloot gegraven.

Daar waar mogelijk zullen werkzaamheden gelijktijdig oplopen om 
de overlast te beperken. Dit zal, naar verwachting, pas mogelijk 
kunnen zijn net voor of na de zomervakantie. 

Kerkplein

Om de binnenstad van Woerden mooier en gezelliger te maken 
worden verschillende ideeën voor het Kerkplein uitgewerkt. Dit 
doen wij in samenwerking met de Vestingraad. De eerste stap is 
een vloerbeschildering op het Kerkplein. Kinderen tot en met 13 
jaar hebben de mogelijkheid gehad om te stemmen. Zij kozen voor 
een labyrint. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het 
ontwerp. Zodra we weten waar en wanneer de vloer beschildering 
op het Kerkplein komt, wordt dit bekend gemaakt. 

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website.

Groot onderhoud 
Nassaukade/Emmakade
De Nassaukade* en een deel van de Emmakade worden opgeknapt. 
Daarbij worden de parkeerplaatsen aan de Singelzijde verplaatst 
naar de woningzijde, zodat er een eenduidig beeld langs de Singel 
ontstaat. Na het opknappen van de straat geldt eenrichtingsverkeer 
voor NassaukadeZuid. Langs de Emmakade worden in het nieuwe 
jaar bomen geplant door het projectteam van Treemark Woerden. 
De bomen langs de Nassaukade blijven de komende jaren 
(verwachting: 5 tot 10 jaar) nog staan. 

* Het gedeelte van Nassaukade 13 tot en met Oranjestraat 1 blijft 
– in overleg met aanwonenden – zoals deze nu is. Dit betekent dat 
de straat hier nu niet wordt opgeknapt. Op het moment dat de 
bomen aan vervanging toen zijn, wordt de situatie opnieuw 
bekeken.

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website.

Algemene begraafplaats 
Hogewal
Vanaf 4 januari 2021 gaat aannemersbedrijf Van Ooijen van start 
met het aanleggen van de voetpaden op de algemene begraaf
plaats aan de Hogewal. Dit is nodig omdat de vroegere paden
structuur niet meer aanwezig is.

De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de huidige 
bestrating nabij het poortgebouw, het aanbrengen van een puin
fundering, storten van zand en het aanbrengen van de nieuwe 
bestrating. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 
februari 2021.

WAT MERKT U HIERVAN?
De werkzaamheden vinden plaats op de begraafplaats. Naast wat 
lichte geluidsoverlast, zult u hiervan weinig tot geen hinder ervaren. 
Doorgang van de Hogewal en Torenwal is mogelijk voor al het 
verkeer. Uiteraard vinden de werkzaamheden plaats met in acht 
neming van de locatie en met respect voor de overledenen.

Links burgemeester Victor Molenboer,
rechts voorzitter Hofstede Batestein, Gerard Lieverse

https://www.woerden.nl/kerkplein
https://www.woerden.nl/nassaukade


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 

Tijdelijk gebouw voor 
Wilhelminaschool in 
Woerden
De leerlingen van de Wilhelminaschool in Woerden krijgen vanaf 
volgend schooljaar tijdelijk les in een ander gebouw. Dit is nodig 
omdat het huidige schoolgebouw aan de Oostsingel 4 zal wijken 
voor een nieuw schoolgebouw op dezelfde locatie.

School en gemeente deden voor de tijdelijke huisvesting van de 
Wilhelminaschool onderzoek naar acht locaties. De mogelijkheden 
op de twee meest kansrijke locaties worden nader onderzocht.  
Het gaat om het parkeerterrein aan De Veste en om het speelveld 
aan de Jan Steenstraat, hoek Jozef Israëlslaan. 

ONDERZOEK EN OVERLEG 
Het bestuur van de Wilhelminaschool – SPCO Groene Hart – treedt 
op als zogenaamde bouwheer. Voordat er een keuze wordt 
gemaakt tussen de twee locaties, vindt op beide locaties onderzoek 
plaats naar de overblijvende parkeercapaciteit. Ook volgt onderzoek 
naar de te nemen maatregelen, als blijkt dat er te weinig parkeer
plaatsen overblijven. Nadat de keuze tussen de beide locaties is 
gemaakt, legt het schoolbestuur de plannen ter bespreking voor 
aan een nog te vormen delegatie van omwonenden en belang
hebbenden, waaronder ook leden van het wijkplatform. Doel is  
om alle belangen zorgvuldig te wegen en de haalbaarheid van  
de plannen te toetsen. 

TIJDELIJKE UNITS
Plan is om tijdelijke units neer te zetten, waarin onder andere 
10 leslokalen, een gemeenschapsruimte, een speellokaal voor  
de kleuters en diverse personeelsruimten worden ondergebracht. 
Volgens de huidige plannen is het tijdelijke gebouw nodig van 
augustus 2021 tot en met februari 2023. 

Boerendijk

Vanaf najaar 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de 
Boerendijk en de Jozef Israëlslaan. Dit om de doorstroming en 
veiligheid op de route Jozef IsraëlslaanBoerendijkWaardsebaan  
te verbeteren. Zo worden er vrijliggende fietspaden aangelegd, 
diverse kruisingen aangepast en wordt de voetgangersoversteek  
bij de Willem van Oranjeschool veiliger ingericht.

Op dit moment vinden daar nutswerkzaamheden plaats aan 
leidingen en kabels. Oude (gas)leidingen worden vervangen en  
het elektra en communicatienet wordt verzwaard. Tijdens de kerst
vakantie zal de aannemer de wegafsluitingen opheffen, zodat er 
een goede doorstroming mogelijk is.

PLANNING
De planning en duur van de reconstructie is nog niet bekend. Deze 
werkzaamheden starten na de reconstructie van de Kwakelbrug. 

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website.

Reconstructie Kwakelbrug
Vanaf 29 januari tot vrijdag 12 februari 2021 vinden de laatste 
werkzaamheden plaats aan de Kwakelbrug. In deze periode wordt 
het nieuwe brugdek gemonteerd, de stalen bovenbouw terug
geplaatst, het betonwerk vervangen en de weg geasfalteerd.  
De brug is tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn voor verkeer. 
Omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.

https://www.woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-boerendijk-jozef-isra%C3%ABlslaan

