Project Agrologistiek, Gemeente Woerden

Beschrijving maatschappelijk probleem/opgave

De wegen in het veenweidengebied zijn aangelegd in een tijd dat vooral boeren over de weg reden, met veel lichtere
voertuigen dan nu. Tegenwoordig deelt de landbouw de weg met pakketbezorgers, loonwerkers, forenzen, melkrijders,
wielrenners, mestrijders, aannemers, scholieren en dagjesmensen. De huidige infrastructuur is niet op berekend op de
zwaardere belasting.
Er wordt op verschillende locaties gewerkt aan slimme en hoogwaardige oplossingen om wegen ‘veenweidegeschikt’ te
maken. Denk daarbij aan piepschuim als drijvende onderlaag (EPS), versterkt veen als wegverharding of zelfs het
onderheien van wegen. Het VIC wil enkele oplossingen die de gevolgen van de zwaardere belasting van de wegen
wegnemen en de bodemdaling beperken, verder uitwerken. Inmiddels is het project geëvolueerd tot een gebiedsproces.

Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?

Hoe wordt een kosteneffectieve aanleg en beheersituatie bewerkstelligt bij de Van Teylingenweg?

Wat is de doelstelling van het project?

Beoogde resultaten / producten

Dit project beoogt een kosteneffectieve aanleg en beheersituatie en veilig gebruik van de Van Teylingenweg in een
gebied waar ruimte is voor ondernemers, bewoners en recreanten. Er is hierbij duidelijkheid over de verdeling van kosten
en baten.
 Een toekomstbestendige weg als onderdeel van het economisch perspectief voor ondernemers.
 Een veilige ontsluiting voor gebruikers van de weg.
 Kosten voor beheer en onderhoud van de weg zijn in balans ten opzichte van wegen in de kern van Woerden.
 Inzicht in de verdeling van kosten en baten door gebruikers en beheerders van de weg.
 Oplossing bestendig tegen bodemdaling en klimaatverandering.
 Passend binnen landschap / bijdragen aan ontwikkeling landschap.
 Een leeromgeving voor andere gemeenten en de gebiedscommissie Utrecht-West te zijn.

Doelgroep
Deelnemers

Programmabureau Utrecht West, gemeente Woerden, LTO-Noord, VIC, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Contactpersoon + contactgegevens




Welmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
Roelof Westerhof: roelof@veenweiden.nl

Financiering
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 250 K
Realisatie:
 Volledig
 Deels
 Niet
Status
 Voorbereiding
 Startfase
 Lopend
 Afgerond

Links (URL)
Looptijd

Omvang
 100 K

Status
 Voorbereiding
 Voorbereidende fase waarin Feiten en fabels worden verkend
 Er vindt een Omgevingsanalyse (bewoners, ondernemers) plaats en met mensen samen wordt Re;peat
gespeeld (mandaat en van daaruit spel spelen)
 Er zijn meer fasen gepland, deze moeten nog worden gerealiseerd
 http://www.slappebodem.nl/Deelnemers/Woerden/Agrologistiek-Van-Teylingenweg/
 Document: RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00592
 Rapport: Plan van aanpak: Oplossingsrichtingen voor de combinatie van weggebruikers en agrologistiek in de
veenweidegebieden
Langlopend (jaren)

Locatie

Woerden en omgeving

