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Het is enige tijd geleden dat u vanuit de gemeente een update heeft ontvangen over de geplande 

inrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Onze excuses hiervoor. Met deze brief wil het 

projectteam u graag bijpraten over de geplande herinrichting en hoe wij u vanaf dit moment 

informeren over de werkzaamheden.  

 

Voortraject en voorbereidende werkzaamheden 

Het Definitief Ontwerp is eind 2019 vastgesteld en de visualisaties zijn met u gedeeld tijdens een 

informatieavond. Deze visualisaties komen te staan op de projectpagina op onze website, en kunt u 

opvragen via de omgevingsmanager. Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp zijn er diverse 

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het traject Jozef Israëlslaan - Boerendijk en langs een 

gedeelte van de Hoge Rijndijk. Een groot deel van de beschoeiing is vervangen, er zijn bomen 

gesnoeid, het hekwerk van de Prinsenbrug is opgeknapt en momenteel worden de laatste 

werkzaamheden aan de renovatie van de Kwakelbrug uitgevoerd.  

 

Vervangen kabels en leidingen 

Sinds november voert aannemer Van Vulpen op meerdere locaties nutswerkzaamheden uit rondom 

het gebied Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Hier worden kabels en verouderde (gas)leidingen in 

opdracht van Stedin vervangen en diverse aanpassingen uitgevoerd aan het telecommunicatie- en 

waterleidingnet. Ook wordt het elektriciteitsnet verzwaard om tegemoet te komen aan de verwachte 

toename in gebruik van stroom, bijvoorbeeld door elektrisch rijden of toekomstige woningbouw. 

Hiervoor zijn nieuwe kabels getrokken langs de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan. De 

werkzaamheden van Van Vulpen duren tot eind 2021 en worden gefaseerd uitgevoerd. Voor de 



werkzaamheden is het nodig om regelmatig één rijbaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Wel 

blijft er altijd één rijbaan open. Er is wekelijks contact tussen de gemeente en de aannemer om 

afsluitingen zo kort als mogelijk te laten duren en af te stemmen. Ook hulpdiensten zijn op de hoogte 

van de werkzaamheden.  

 

Planning reconstructie Boerendijk-Jozef Israëlslaan 

Op dit moment zijn wij in gesprek met de nutsaannemer, civiel aannemer Jos Scholman en Versluys 

Verkeersgroep over de planning van de werkzaamheden en de verkeersomleidingen. Om te zorgen 

voor een zo goed mogelijke doorstroming, stemmen we de omleidingen en afsluitingen af op de 

nutswerkzaamheden en de andere werkzaamheden in en om Woerden. Waar gewerkt wordt in de 

openbare ruimte is hinder helaas niet te voorkomen, maar wij doen ons uiterste best om ervoor te 

zorgen dat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart.  

 

Wanneer de gesprekken met de verschillende partijen zijn afgerond, maken we de planning voor de 

herinrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Naar verwachting zal de aannemer nog in het 

eerste kwartaal van 2021 beginnen met de herinrichting van de kruisingen en de aanleg van vrij 

liggende fietspaden. In de tussentijd ziet u Jos Scholman mogelijk al werkzaamheden uitvoeren die 

die aanleg van kabels en leidingen ondersteunen, bijvoorbeeld het weghalen van zandzakken langs 

de Hoge Rijndijk. Zodra de planning, fasering en omleidingen voor de reconstructiewerkzaamheden 

bekend zijn, ontvangt u opnieuw informatie van ons.  

 

Communicatie 

Vanaf nu kunt u vaker een brief van ons verwachten. Ook wordt de projectpagina op de gemeentelijke 

website voorzien van de planning en informatie over de werkzaamheden 

https://www.woerden.nl/projecten.  

 

Daarnaast zal aannemingsbedrijf Jos Scholman de gratis bouwapp ‘Boerendijk Woerden’ inzetten om 

u regelmatig te informeren over de uitvoering van hun werkzaamheden. In de volgende brief leest u 

meer over deze app. Ook informeren we u dan over de planning en fasering van de werkzaamheden 

en de bijbehorende omleidingsroutes. 

    

Contact 

Heeft u vragen die in deze brief niet aan de orde zijn gekomen, dan kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager Fleur Everts via het algemene telefoonnummer 14 0348 of stuur een mail naar 
everts.f@woerden.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
Bart Herremans 
Projectleider 
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