
Stand van zaken: afsluiten Barwoutswaarder-Gildenweg 

Zoals u weet, zijn er plannen om Barwoutswaarder ter hoogte van de Gildenweg af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer. Wij merken dat niet bij iedereen duidelijk is waarom en hoe deze plannen tot 

stand zijn gekomen. Daarom hebben wij een uiteenzetting van het proces hierin tot dusver gemaakt 

Al zeer geruime tijd bestaat er onder de bewoners van het middenstuk van Barwoutswaarder zorgen 
over de verkeerssituatie. Oplossingen/aanpassingen die door eerdere generaties zijn geopperd 
hebben helaas niet het beoogd, dan wel onvoldoende resultaat gegeven. Vanuit platform Rijnoevers 
hebben wij de volgende stappen ondernomen om zo, samen met de gemeente, een door de 
bewoners van het betrokken stuk Barwoutswaarder (tussen Kuipersweg en Gildenweg)  gedragen en 
gedegen oplossing te vinden. 
 

 Maart 2015: Inventarisatie ondervonden problematiek. Uit verschillende gesprekken met 
bewoners kwam naar voren dat de volgende problematiek wordt ervaren (kort samengevat): 

- Te hard rijden in deze 30 kilometerzone 
- Onduidelijke markeringen op wegdek  
-  Tegen verkeer inrijden in deze eenrichtingsweg (vanaf Gildenweg verboden in te rijden) 
-  Toename verkeer met bestemming bedrijventerrein Barwoutswaarder. 
-  Negeren vrachtwagenverbod door vrachtwagens. 
-  Gebrekkig onderhoud wegdek. 
-  Gevolgen voor omwonenden en overige weggebruikers. Te weten: schade aan huizen en 

leidingen door trillingen zwaar verkeer, schade aan auto's, onveilig gevoel.  
 
April 2015: Inventariseren mogelijke  oplossingen, hierin meegenomen eerdere uitspraken van Dhr. 
Veelenturf  (verkeersbeleidsmedewerker gemeente Woerden waar meerdere gesprekken mee 
gevoerd zijn over de situatie) over mogelijkheden dan wel onmogelijkheden mbt verbetering van de 
situatie. ( Gemeente en politie geven aan dat de mate waarin controle zou plaats moeten vinden om 
hinder te verminderen van een dusdanige frequentie zou moeten zijn die niet realiseerbaar is. Daar is 
te weinig tijd, mankracht en geld voor daarnaast liggen de prioriteiten elders. Handhaven is dus geen 
oplossing. ) 

Mogelijke oplossingen: 
Effectieve oplossing: Afsluiten van de straat voor doorgaand verkeer.   
Deeloplossing:  Wegwerken van oneffenheden in het wegdek.  
Deeloplossing:  Duidelijkere markeringen 

 

 Mei 2015: Brief naar betrokken bewoners met daarin een uiteen zetting van de ondervonden 
problematiek, mogelijke oplossingen en de vraag zich uit te spreken over het voorstel om aan de 
gemeente voor te leggen dit stuk straat doodlopend te maken, eventueel aangevuld met eigen 
opmerkingen. Hieruit blijkt dat een zeer duidelijke meerderheid van de bewoners uit het 
betreffende stuk Barwoutswaarder vóór het afsluiten zijn.  

 

 Juni 2015: Gesprek met de gemeente waarin voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie 
worden voorgelegd. In dit gesprek is de uitslag op hierboven genoemde brief inclusief alle op- en 
aanmerkingen meegenomen. Gemeente erkent het belang van het aanpassen van de huidige 
situatie ter bevordering van de veiligheid van de bewoners. Zij erkennen ook een duidelijke 
meerderheid voor het afsluiten van de straat voor doorgaand verkeer.  Ook het wegwerken van 
oneffenheden en verbeteren/verwijderen van markeringen worden in het plan meegenomen.  

 

 Vervolgens is er met de gemeente gekeken naar mogelijkheden voor het afsluiten voor doorgaand 
verkeer. Er worden meerdere opties teruggekoppeld aan de betrokken bewoners. Mogelijke 



gevolgen en aanpassingen voor bedrijven binnen het betreffende  stuk straat worden bekeken. 
Afsluiten  ter hoogte van de Gildenweg blijkt de best mogelijke en meest gedragen optie.  

De gemeente gaat hier mee aan de slag en dat is waar we nu staan.  Dergelijke beslissingen moeten 
middels een vastgelegde procedure genomen worden en kost de nodige tijd. Als platform houden wij 
dit goed in de gaten. Daar waar het kan en nodig is, zullen we bewoners informeren over de 
voortgang hiervan.  

Uiteraard realiseren wij ons dat afsluiten ook nadelige gevolgen kan hebben voor bewoners. Wij 
vragen hierin begrip voor de problemen die ondervonden worden door de bewoners van het 
betrokken stuk Barwoutswaarder. Daarnaast onderstrepen wij dat, daarin ondersteund door de 
gemeente, veiligheid voorop moet staan en bepaalde keuzes hierdoor voorrang krijgen op het 
ondervinden van (lichte) hinder.  

Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met het platform via 
info@dorpsplatformrijnoevers.nl  
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