Dorpsvisie Nieuwerbrug aan den Rijn
2017-2027

Nieuwerbrug, een dorp met karakter!

Waarom een dorpsvisie?
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Nieuwerbruggers zijn trots op hun dorp. Het dorp heeft
veel te bieden (groene omgeving, goede restaurants,
basisvoorzieningen, bezienswaardigheden, grote sociale
samenhang etc…). Er zijn helaas ook zorgen. De laatste jaren
is er sprake van verpaupering. Er wordt amper geïnvesteerd
in ons dorp. Steeds meer senioren en jongeren trekken weg,
voorzieningen verdwijnen, het sluipverkeer neemt toe,
panden staan leeg, wegen en trottoirs worden slecht
onderhouden. De leefbaarheid van Nieuwerbrug staat
onder druk. Het is tijd om deze tendens te doorbreken!

Met deze visie willen wij ons dorp beter op de kaart van
Bodegraven-Reeuwijk zetten. Voor de uitvoering van
(delen van) de visie is er extra geld nodig. Wij gaan ervan
uit dat deze visie een warm plekje zal krijgen binnen de
besluitvormende bestuurlijke organen. Wij hebben één
gezamenlijk doel: ons dorp ook voor de toekomst laten
schitteren. Wij willen dat de gewenste veranderingen
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en nodigen ook
alle Nieuwerbruggers uit om zelf initiatieven te nemen
om het dorp (nog) aantrekkelijker te maken.

Met deze visie schetsen we een samenhangend beeld
waarbinnen projecten een plek krijgen. Deze visie geeft
inzicht in de wensen die bij ons Nieuwerbruggers leven, hoe
wij ons dorp bij voorkeur zien ontwikkelen (zie ook het
beeldboek). De WIN bedankt alle mensen die een bijdrage,
op welke wijze dan ook, hebben geleverd aan de
totstandkoming van deze dorpsvisie.

De dorpsvisie is gebaseerd op:
- het dorpsbreed onderzoek d.d. 2012 (d.m.v. enquêtes);
- de evaluatie van het leefbaarheidsplan d.d. 2013;
- de vele gesprekken met Nieuwerbruggers;
- de diverse thema-avonden die de afgelopen jaren
georganiseerd zijn;
- de overleggen met de Gemeente.

Colofon
Deze visie is ontwikkeld op initiatief van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug, aangemoedigd door de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. De WIN zet zich sinds 2002 in om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren.
Zie ook www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/
Auteur dorpsvisie en beeldboek: Murielle Hermsen-Facon (lid van de WIN)
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“Verbeelding brengt je overal” A. Einstein
Eenvoudig, authentiek, charmant

Nieuwerbrug aan den Rijn
Anno 2027

Midden in het Groene Hart ligt een dorp dat uitblinkt in schoonheid en authenticiteit: Nieuwerbrug aan den Rijn.
Deze Republiek aan den Rijn is een dorp van zelfredzaamheid en daadkracht. Borden langs de wegen vertellen verhalen
over het ontstaan en ontwikkeling van het dorp gelegen aan de Oude Rijn. Je wordt verrast door de sfeer van het dorp,
straten die zich vullen met de gezelligheid van verzorgde bloembakken en goed onderhouden groen. De mooie
bestrating van oude klinkers in het hart van het dorp benadrukt de bijzondere sfeer rondom de verlichte Tolbrug, de
Brugkerk en de Onafhankelijkheidstoren.
Sinds de aanleg van de nieuwe randweg en de ontsluitingsweg voor de bedrijven aan de rand van het dorp zijn de
wegen in het dorp ontlast van het doorgaande verkeer en het zware vrachtverkeer en daarmee veiliger geworden voor
fietsers en wandelaars. De straten zijn voorzien van mooie bestrating en van duurzame straatverlichting. De oude
locatie van smederij en metaalbedrijf Francken heeft plaats gemaakt voor eigentijdse woningbouw met een
authentieke uitstraling, die het dorpshart sneller doet kloppen. De Wijde Wiericke is voltooid en biedt naast prettig
wonen voor jongeren, gezinnen en ouderen ook voldoende ruimte voor ontspanning.
In het dorp wandel je langs monumentale panden, knusse huizen, fraaie boerderijen en de gerenoveerde basisschool.
De brocante- en vintagewinkels, de koffietuin, het prachtige Fort Wierickerschans zijn voorbeelden van
bezienswaardigheden, die niet gemist kunnen worden. Echte fijnproevers kunnen genieten van de heerlijke
gastronomie in de diverse gastvrije restaurants. Genieten van de natuur en recreatie als wandelen, fietsen en varen
maakt Nieuwerbrug tot een drukbezochte pleisterplaats.
Het dorp is in hoge mate zelfvoorzienend met een supermarkt, medische voorzieningen, een school, een eigen
brandweer met vrijwilligers uit het dorp en een bruisend verenigingsleven. De jeugd en jongeren hebben mooie
speelvoorzieningen en plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Aan alles merk je dat Nieuwerbrug leeft, niet in de
laatste plaats door het gezellige Wierickehuis waar mensen elkaar graag ontmoeten. Nieuwerbrug is een dorp waar
mensen met elkaar begaan zijn en waar plaats is voor iedereen.
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Welkom in Nieuwerbrug!
De geschiedenis en ligging van ons dorp
Nieuwerbrug dankt zijn bestaan aan zijn brug; zijn brug dankt zijn bestaan
aan de Rijn. Met de bouw van de tolbrug en de aanleg van het jaagpad
tussen Utrecht en Leiden (in de 17e eeuw) ontwikkelde het dorp zich snel.
Voor meer informatie kijk op www.nieuwerbrug.net.

De parels van Nieuwerbrug
Vroeger en Toen /Slow Food Markt

Fort Wierickerschans

De Oude Rijn

Er is veel historisch erfgoed in en rondom het dorp. Dit is aantrekkelijk voor
bewoners, toeristen en recreanten. Nieuwerbrug ligt centraal in de
Randstad, midden in het Groene Hart, dichtbij een aantal steden. Toeristen
kunnen de Oude Rijn of de Enkele en Dubbele Wiericke bevaren. Wandelen fietsroutes zijn ook aanwezig.

Tolbrug & Onafhankelijkheidstoren

Veel te zien en te ontdekken
Nieuwerbrug aan den Rijn is vooral bekend om de laatste particuliere
tolbrug van West-Europa. Deze wordt met de hand omhoog en naar
beneden gedraaid. Nieuwerbrug heeft een onafhankelijkheidstoren die
naast de tolbrug staat. De toren is gebouwd in 1913 (start bouw), 100 jaar
nadat Napoleon weg was uit Nederland. Andere trekpleisters zijn: het fort
Wierickerschans, de Weijpoortse molen, het koffiemuseum , de Brugkerk.
De aanwezigheid van een flink aantal monumentale huizen en
(woon)-boerderijen is één van de kenmerkende identiteiten van ons dorp.
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De koffietuin

Enkele Wiericke
Vogelreservaat en Weijpoortsche molen

Dubbele Wiericke
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Verkeer en bereikbaarheid

Verkeer en bereikbaarheid

Overlast zwaar vrachtverkeer en sluipverkeer aanpakken

Korte Waarder, Hoge Rijndijk, Weijpoort verkeersveilig maken

Alleen in regionaal verband is een structurele en
duurzame oplossing mogelijk voor de ernstige overlast
en verkeersonveiligheid die het sluipverkeer en het
zware vrachtverkeer veroorzaken. Dit verkeer moet niet
door het dorp, maar langs het dorp geleid worden naar
het hoofdwegennet. De bedrijven die aan de
Barwoutswaarder in Woerden gevestigd zijn, dienen
rechtstreeks op de Molendijk ontsloten te worden. De
aanleg van de Westelijke Randweg in Woerden (BRAVO
A12 project) vinden we noodzakelijk.
De aanleg van de randweg, in combinatie met het
instellen van een lengtebeperking voor vrachtwagens,
zal het sluipverkeer ontmoedigen. Om de veiligheid
van fietsers en voetgangers te verbeteren moeten
sowieso aanpassingen gedaan worden aan de
bestaande infrastructuur en aan het wegprofiel van de
toegangswegen.
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De bereikbaarheid van Nieuwerbrug is
belangrijk, omdat veel inwoners
afhankelijk zijn van werk, opleiding of
voorzieningen buiten het dorp. Ook
leveranciers en dienstverleners moeten
ons goed kunnen bereiken. Iedereen
moet gemakkelijk en veilig het dorp in
en uit kunnen komen.
Stop doorgaand vrachtverkeer!

De Korte Waarder (30 km/u zone) kent verschillende
problemen. Schoolkinderen op de fiets, voetgangers op sommige
plekken op de rijbaan, auto's, vrachtverkeer, sluipverkeer, geparkeerde
auto's - al dan niet op de stoep - wedijveren allemaal om ruimte. Het
maakt de verkeerssituatie onoverzichtelijk en gevaarlijk. Niet voor niets
staan op twee verschillende plekken verkeersbrigadiers om
schoolkinderen veilig te laten oversteken. Herinrichting van het
wegprofiel is essentieel.

We willen dat het deel van de Korte Waarder vanaf de bocht bij de
spoorwegovergang tot aan de kruising met de Graaf Lodewijkstraat
wordt versmald en van passeervakken wordt voorzien.
Een goede inrichting van een 30 km/u zone op de wegen binnen de
bebouwde kom ten zuiden van de Oude Rijn moet het hardrijden
terugdringen. Strategische plaatsing van snelheidsdisplays, ook langs
de N458 (De Bree/Weijland), kan de bewustwording bij bestuurders
versterken.
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Wonen
De woonomgeving met mooie landschappen is een
van de sterke punten van Nieuwerbrug.
Nieuwerbrug telt 1749 inwoners die 665 woningen
bewonen. 28% jonger dan 23 jaar; 58% tussen 23 en
75 jaar en 5% ouder dan 75 jaar (CBS 2015). Het
dorp wordt gewaardeerd als plaats waar het prettig
wonen en leven is. Toch zijn er ook zorgen over de
situatie in de kern van het dorp, waar sprake is van
verpaupering. De vraag naar woningen sluit niet
goed aan bij het aanbod. Zo zijn er nog steeds te
weinig betaalbare woningen voor starters en
ouderen.
Groei is nodig
Door vergrijzing en het vertrek van jongeren
vermindert het draagvlak voor winkels, school,
gezondheidszorg en verenigingsleven. Groei is nodig,
maar wel met behoud van de identiteit van het
dorp. Wij vragen aandacht voor een energiezuinig,
betaalbaar en op de doelgroepen afgestemd
woningaanbod.
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Economie & bedrijvigheid
Een impuls geven aan de woningbouw is
noodzakelijk. De prioriteit ligt bij:
1. de herontwikkeling van de achterlaatlocatie
Francken
2. de doorontwikkeling van de Wijde Wiericke
Nieuwe concepten zoals kleinschalig of
collectief opdrachtgeverschap bieden
perspectief en maken variëteit in doelgroepen
en architectuur mogelijk.

Nieuwerbrug verandert
Nieuwerbrug telt ruim 125 ondernemers en 25 bedrijven. De
afgelopen jaren hebben grote bedrijven het dorp verlaten:
Verweij Houttechniek; Francken Metaal bv en Houthandel A.
van den Berg. Nieuwerbrug is in transitie, van grote bedrijven
naar kleinschalige activiteiten (nieuwe economie). Positieve
ontwikkelingen zijn de komst van B&B-locaties, zorgboerderijen
en kleinschalige kinderopvang. Behoud van de werkfunctie is
belangrijk voor het karakter en de identiteit van het dorp. We
zijn een dorp dat leeft! Bovendien kunnen veel
dorpsactiviteiten vaak alleen georganiseerd worden dankzij
financiële ondersteuning van de diverse lokale ondernemers.
Detailhandel/horeca
De troefmarkt/dagwinkel, de snackbar, de kniploods, Vroeger
en Toen, Vintage 69, de koffietuin, de Florijn, de
Bruggemeester etc.. zijn functies, die behouden moeten
blijven. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat het dorp
groeit, maar ook dat we met zijn allen klant blijven/worden.

Foto: Millenaar & Van Schaik

Naast de grotere bedrijven
moeten er voldoende
mogelijkheden zijn voor de
uitoefening van bedrijf en beroep
aan huis.
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Openbare ruimte
Speelvoorzieningen uitbreiden
Er zijn op wijkniveau diverse
speelvoorzieningen voor de jongere
bewoners. Maar onvoldoende voor
de kinderen in de leeftijd 10-16 jaar.
Het plan voor de realisatie van een
natuurlijke speeltuin en
ontmoetingsplek voor de jeugd (op
de locatie van de voormalige
volkstuinen) verdient aandacht en
steun.
Openbare verlichting verbeteren
Een goed verlichtingsplan draagt
bij aan een verkeersveilige en
leefbare omgeving. Maak gebruik
van energiezuinige LED-Lampen.
De toepassing van afwijkende
types masten en armaturen kan
de bijzondere plekken, zoals het
hart van het dorp, accentueren.
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Maatschappelijke voorzieningen
“Village fleuri”
De openbare ruimte is van ons
allemaal. Gevulde bloembakken,
kwalitatief goede bestrating met
de juiste uitstraling, groene
waterdoorlatende
parkeerplaatsen, mooie
dorpsentrees, kunstobjecten
leveren een grote bijdrage aan
de beleving van de ruimte als
veilig, aantrekkelijk en
aangenaam. De openbare
ruimte is het visitekaartje van
het dorp!

Nieuwerbrug aan den
Rijn

Trottoirs verbreden en obstakelvrij maken
Op veel plekken laat de kwaliteit van trottoirs te wensen over,
zeker voor mensen met rolstoelen, rollators of kinderwagens.
Op sommige plekken komt dit door gebrekkig onderhoud. In
het hart van het dorp zou het asfalt vervangen moeten worden
door gebakken klinkers.

Vergroten van de onderlinge verbondenheid door behoud, en waar mogelijk, uitbreiding van de
huidige voorzieningen
Het Wierickehuis
Het Wierickehuis neemt een centrale plaats in binnen het
dorp. Bewoners ervaren het als 'bindend element‘. Het biedt
onderdak aan een bonte verzameling verenigingen en
activiteiten, waaronder culturele, commerciële en recreatieve
activiteiten zoals het Huis van Alles, de toneelvereniging, een
dansvereniging en de koersbalclub. Daarnaast wordt het
Wierickehuis gebruikt voor evenementen,
voorlichtingsbijeenkomsten en vergaderingen.

Basisschool De Brug
In de afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen op de
basisschool. Met de komst van nieuwe woningen bij de Wijde
Wiericke neemt het aantal leerlingen gelukkig weer toe. De
basisschool biedt ook onderdak aan de Buitenschoolse
Opvang. Het schoolgebouw wordt rond 2020 gerenoveerd.
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Voorzieningen
Sportaccommodaties behouden
De keuze aan sportactiviteiten in ons dorp is groot!
Sporters kunnen in en om Nieuwerbrug terecht voor
tennis, gym, seniorengym, zumba, body balance,
voetbal, koersbal, dansen, (hard)looptrainingen, en
waarschijnlijk vergeten we nog wel een en ander. De
accommodaties voor buitensport liggen verspreid in
het dorp, maar indooractiviteiten concentreren zich
in de gymzaal bij de school en het Wierickehuis.

De huidige trend is om te bezuinigen door
accommodaties en activiteiten te bundelen met
andere dorpen. Dit kan grote gevolgen hebben voor
de bereikbaarheid van de voorzieningen en zelfs
het voorbestaan van verenigingen. Het behoud van
eigen verenigingen en voorzieningen in het dorp is
belangrijk.
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Voorzieningen
Als de weergoden het willen is er 's winters
een natuurijsbaan.

Speelweek
De vakantiespeelweek is een van de grote jaarlijkse
evenementen in het dorp. Een passende locatie voor deze zeer
populaire activiteit moet gegarandeerd zijn.
Gezondheidszorg
De nieuwe huisartsenpraktijk met apotheek, psycholoog en
fysiotherapeut is gerealiseerd in de Wijde Wiericke. Door de
nieuwbouw blijft het dorp de komende jaren verzekerd van
medische zorg.

Volkstuinen
Eten uit eigen tuin kan ook in Nieuwerbrug!
“Volkstuinieren” is namelijk een zinvolle,
gezonde en betaalbare invulling van de vrije
tijd.

Brandweer
Brandweer Nieuwerbrug rukt regelmatig uit bij ongevallen,
branden en reanimaties. Behoud van deze belangrijke
voorziening in het dorp is belangrijk.
Huis van Alles
Het Huis van Alles is een ruimte in het Wierickehuis waar inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar
ontmoeten en activiteiten ondernemen. Daar is ook de bibliotheek te vinden, die de WIN in 2015 heeft
opgezet. Door de bezuinigingen op de subsidie kon de bibliotheekbus niet langer worden gehandhaafd.
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Recreatie en toerisme

De voorzieningen in Nieuwerbrug

Gezien de prachtige ligging in het Groene Hart en langs de Oude Rijn
en de Wiericke heeft Nieuwerbrug toeristische en recreatieve
waarde die nog sterker benut kunnen worden.
VV De Rijnstreek

Restaurant De Florijn
Restaurant De Bruggemeester

Snackbar
De Bourgondiër
Eten in de hooiberg
Bed en Breakfast
Wierickehuis (dorpshuis)
Apotheekhoudende huisartspraktijk
Fysiotherapie
Psychologie en verpleegkundige
Troefmarkt/Dagwinkel
Brandweerkazerne
Volkstuinen
Tennisbanen
Schaatsbaan
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Restaurant JanZen

Basisschool CBS De Brug
BSO/Peuterspeelzaal
Gymzaal

Borden met historische informatie
over bezienswaardigheden zijn
geplaatst. B&B-voorzieningen zijn
ook aanwezig.

Er moeten aantrekkelijke
rustplaatsen komen met
bankjes en picknicktafels op
het plein en langs het water.

Een verbinding van de Dubbele Wiericke met de Reeuwijkse plassen
zou een aantrekkelijke uitbreiding voor de recreatievaart zijn. Ook
fiets- en wandelpaden kunnen worden uitgebreid (doortrekken van
de fietsroute langs de Rijn).
Geef het verleden een toekomst door een jaarlijkse braderie te
organiseren i.s.m. lokale ondernemers.

Thomashuis
De Kniploods

Kortom: Toerisme biedt kansen voor het dorp. Geen massatoerisme,
maar wandelaars, fietsers en vaartoeristen.
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Samen komen we verder dus… doe mee!
Nieuwerbruggers organiseren van oudsher veel zelf. Door hun inzet
voor het dorp blijven sociale verbanden merkbaar en zichtbaar. Toch
merken we dat de betrokkenheid van de bewoners bij het wel en wee
van het dorp afneemt.

De participerende samenleving
In deze tijd laat de gemeente steeds meer over aan initiatieven van
burgers. Vrijwilligers en actieve dorpelingen zijn daarom belangrijker
dan ooit! Als de verschillende actieve organisaties de krachten
bundelen ontstaat er energie. De sleutel tot succes zit in een goede
samenwerking.

De prioriteiten op een rij

Een greep uit het verenigingsleven
Evenementencommissie
Toneelklup Animoso
Zangvereniging
Knutselclub
Country line dansvereniging
Oranjevereniging Nieuwerbrug
Organisatie Speelweek
Tennisvereniging Wiericke
Ouderengym- SWOB
NiVo Zaalsportvereniging
Damvereniging Nieuwerbrug etc…

Foto: stichting jeugdvakantiespelen
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Beeldboek Nieuwerbrug aan den Rijn
2017-2027
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Waarom een beeldboek?

Zwaar vrachtverkeer uit Nieuwerbrug weren

Door middel van dit beeldboek willen wij inwoners,
politieke partijen, ondernemers informeren over de
kansen en bedreigingen van ons dorp.
Op basis van foto’s schetsen wij een beeld van hoe
Nieuwerbrug eruit kan zien. Een fraaie uitstraling
verhoogt niet alleen het welbevinden van de
inwoners maar bepaalt ook de vestigingskeuze voor
bewoners en ondernemers, die op zoek zijn naar
een nieuwe stek.
Laat dit beeldboek vooral een inspiratiebron zijn
voor de bijdrage van een ieder aan een
aantrekkelijk Nieuwerbrug!
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Ontsluiting voor zwaar verkeer
De realisatie van de westelijke randweg in Woerden heeft onze
voorkeur omdat het probleem dan bij de bron aangepakt wordt.
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Wegprofiel toegangswegen aanpassen
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Korte Waarder (1e deeltraject)
Oplossing: versmalling rijbaan met passeervakken
VOOR
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NA

Korte Waarder (2e trajectdeel)

Voorstel: materialisering en inrichting 30km weg
VOOR

NA
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Hoge Rijndijk, Graaf Florisweg, Weijpoort
30km wegen
VOOR

Een kloppend hart

NA
Cultuur
Ontmoeting
Restaurants

Hoge kwaliteit van de
inrichting van de openbare
ruimte
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Versterk de sfeer rond de Tolbrug

Dit bijzondere gebied verdient een hoogwaardige uitstraling
(bredere trottoirs, klinkers i.p.v. asfalt, bijzondere verlichting)

Gebakken klinkers doen meer recht aan de historie van het hart van ons dorp

Jan Dijkstra
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Ideeën materialisering dorpshart

32

Herontwikkeling
achterlaatlocatie Francken + KPN huisje
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Korte termijn oplossingen
KPN huisje

Korte termijn oplossingen
braakliggend terrein Francken

Muurschildering?

Pop up park? Parkeerterrein?

Foto google
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Foto google

Foto google
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Recreatie en toerisme versterken

Middellange termijn oplossingen
achterlaatlocatie Francken

Foto google

Foto google

Woningbouw: geen hoogbouw, maar (hofjes)woningen voor senioren, starters
gezinnen, met een uitstraling die bij de identiteit van het dorp past
36

Bankjes aan het water
Doortrekken van fietspad
langs de Oude Rijn
Nieuwe fietsroutes en
wandelroutes
Camping?
Kanoverhuur?
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Natuurlijk spelen, elkaar ontmoeten

Dorpsentrees

thema: brocante/vintage
“village fleuri”
Foto google

Nieuwerbrug
aan den Rijn

Foto ‘s google
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Foto google

Foto google

Foto google bewerkt
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Samen maken we
Nieuwerbrug nog
aantrekkelijker

Foto’s dorpsvisie en beeldboek: F&M Hermsen (m.u.v. andere vermeldingen)
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