
 
 

 

Laatste nieuws over de ontwikkelingen vanuit Woerden 
 

De meesten van u zal het niet ontgaan zijn dat de gemeente Woerden plannen heeft met de ontwikkeling van het gebied 

tussen Woerden en Nieuwerbrug. Met dit schrijven willen wij u informeren over deze ontwikkelingen. 

 

Er is een informatieavond geweest op 26 maart waarin is verteld dat Woerden tot 2025 ruimte nodig heeft voor haar 
eigen bedrijven (maximaal 12 ha bruto) en voor de periode tot 2030 zeker nog een keer deze ruimte. In eerste instantie 

zijn in Woerden 3 locaties aangewezen, maar daar is veel verzet tegen ontstaan van de burgers uit Woerden. Daarom 

heeft de gemeenteraad de wethouders van Woerden verzocht nog twee locaties aan te wijzen om verder te 

onderzoeken. Eén van deze locaties is het werklint Nieuwerbrug (Verweij Houttechniek, Francken en Wagensveld). 

Tijdens de bijeenkomst werd ook al gesproken over de ontsluiting van dit bedrijventerrein, hetgeen een voorwaarde is 

voor de ontwikkeling van dit werklint. Omdat een westelijke randweg langs Woerden op dit moment politiek niet 

haalbaar is, heeft Woerden plannen ontwikkeld om de Molendijk door te trekken en met een brug aan te sluiten op het 

noordelijk deel van Nieuwerbrug bij de Gloeiende Spijker. Kortom de “Westelijke Randweg” niet langs Woerden maar 

langs en dóór Nieuwerbrug!  

 

Woensdag 17 april is er wederom een informatieavond in Woerden geweest over het aanleggen van brug(gen) over de 
Rijn. Tijdens deze avond is aangegeven dat er zeker (maar wat is zeker) een brug over de Rijn komt rond het gebied 

tussen de waterzuivering en de Bosrand. Daarnaast zal een “Westelijke Randweg over de Molendijk” onderzocht gaan 

worden!! 

 

Bovenstaande ontwikkeling baart de gemeente en WIN, maar ook vele dorpsgenoten ernstig zorgen. Deze zorgen 

worden goed omschreven in de brief die de gemeente en WIN hebben gestuurd naar Woerden. Omdat dit een lange 

brief is, zetten wij nog even onze grootste zorgen op een rijtje: 

 

• Verstedelijking van het gebied richting Woerden. Hoe ziet ons dorp eruit als het werklint wordt uitgebreid met 

allerlei bedrijven waarbij duidelijk is aangegeven dat na 2025 verdere groei wordt voorzien. Zijn wij juist niet 

allemaal in Nieuwerbrug gaan wonen vanwege het landelijk karakter? 

• Juist nu de Korte Waarder rond de zomer autoluw wordt ingericht en de Molendijk is afgewaardeerd om extra 

verkeer te weren, zijn er tegenstrijdige plannen om een deel van het verkeer vanuit Woerden-west en regio en 

ook het werklint af te wikkelen over de Molendijk. 

• De aanzuigende werking van extra verkeer (afwikkeling verkeer A12 richting N11) en een grote toename van 

de hoeveelheid fijnstof die dit met zich meebrengt. 

• Door dit extra verkeer maken we onze zorgen over de vele kinderen die via de Bree en verder naar school 

gaan in Woerden. 

• Wat gebeurt er met de tolbrug? Wie gaat er nog 50 cent betalen als je 500 meter verder gratis de Rijn over 

kan? 

• Het is de verwachting dat het doortrekken van de Molendijk mogelijk minder verkeer zal opleveren over de 

Korte Waarder en de Weijpoort, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden, is wel erg hoog. Want 
duidelijk is wel dat de realisatie van het werklint onlosmakelijk verbonden is met het doortrekken van de 

Molendijk. Daarnaast zijn wij in gesprek zijn met de gemeente om de zuidelijke randweg Woerden door te 

trekken naar Bodegraven. Bovendien heeft Rijkswaterstaat plannen met de A12 om de doorstroming daar 

aanzienlijk te verbeteren. Dat zal een structurele oplossing zijn voor het oplossen van het sluipverkeer door 

heel Nieuwerbrug. 

 

Wat gaan wij nu verder doen: De gemeente Woerden weet inmiddels dat de gemeente Bodegraven niet staat te 

springen bij de plannen van Woerden. Afhankelijk van de ontwikkelingen overwegen wij als WIN een actie te 

organiseren. Hoe, wat en wanneer weten wij nog niet exact omdat de tijd te kort is om dit in deze Nieuwsbrug te 

melden, maar daarover zullen wij jullie verder berichten. 

 

De gezamenlijke brief van de gemeente en WIN vindt u ook in deze Nieuwsbrug. Tevens is de brief te downloaden op 
https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug.   

 

 


