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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2019 nummer 171 van
raadsleden Oosters (Student & Starter), Van der Zweth (PvdA), Meerding (VVD), Wijmenga

(ChristenUnie), Van Waveren (CDA) en Bakker (D66) van 3 september 2019 over Wat is de toekomst van
het roeien in Utrecht?

De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Inleiding
Als uitvoering van het raadsbesluit om de busbaan Dichterswijk en fietsondergang onder de Nelson
Mandelabrug te realiseren, is het vastgestelde voorlopig ontwerp uitgewerkt en is de voorbereiding van
de realisatie gestart. Op 8 mei 2018 is de raad geinformeerd over de werkzaamheden die de komende
jaren plaats vinden in Dichterswijk, waaronder de aanleg van de fietsonderdoorgang. In deze brief bent
u geinformeerd over de werkzaamheden die plaats gaan vinden met de nodige impact op de omgeving
en verkeer en welke maatregelen we hiervoor treffen.
De Kanaalweg rond de kruising met de Dr. M. A. Tellegenlaan is bij de realisatie van de busbaan,
uitbreiding Nelson Mandelabrug en fietsonderdoorgang een bijkans gordiaanse knoop omdat hier alle
uitdagingen op het gebied van ontwerp, bouwfasering, verkeerstromen en – maatregelen en
ondergrondse voorzieningen samen komen met verschillende stakeholders, eigendomsverhoudingen
en monumentale waarden. Stakeholders (waaronder de roeiers ) zijn nadrukkelijk betrokken bij de
planvorming om hun belangen zoveel als mogelijk te borgen tijdens de uitvoering en om ze
deelgenoot te maken van de complexiteit van de opgave. Een van de eisen bij de planuitwerking en
voorbereidende werken was het zo lang mogelijk openhouden van de Kanaalweg voor fietsers en
roeicoaches tot aan de start uitvoering fietsonderdoorgang. Dit was tot aan de zomer uitgangspunt
(ook in de communicatieplanning). Na het onverwacht aantreffen van brandstoftanks in de grond tegen
de monumentale kademuur van de wetering aan, moest worden besloten deze te verwijderen met de
consequentie dat de instabiele kademuur nog instabieler zou worden. De beschikbare ruimte voor het
toch al krappe fietspad langs het werk kwam hiermee te vervallen. Het anders faseren van het werk is
onderzocht en bleek niet mogelijk.
Vraag 1
Hoe ziet het college voor zich dat de beoefening van roeisport (op internationaal niveau) kan
blijven plaatsvinden in Utrecht bij een halvering van het Merwedekanaal voor meerdere

maanden?
Antwoord 1

Zoals wij in 2017 aangegeven hebben in onze Raadsbrief Roeien op het Merwedekanaal (3 oktober
2017) worden bij de plannen voor nieuwe bruggen de voorwaarden voor het roeien expliciet betrokken.
Het behoud van trainingswater vraagt om een doorwerking in de ruimtelijke inrichtingsplannen.
De roeiers maken gebruik van het Merwedekanaal vanaf de Driewerf tot aan de Muntbrug, een afstand
van 3,5 kilometer. De Nelson Mandelabrug ligt op 2,5 kilometer afstand van de Driewerf en tot de brug
zijn er geen belemmeringen voor het roeien tijdens de uitvoering.
Dat de werkzaamheden aan de Nelson Mandelabrug en fietsonderdoorgang consequenties zou hebben
voor het roeien was al bekend. Hierom is vroegtijdig contact opgenomen met de roeiers om hierover in
gesprek te gaan. Dit heeft geresulteerd in een eisenpakket dat is opgesteld om het roeien tijdens de
bouwperiode en in de definitieve situatie doorgang te laten vinden. Bij de aanbesteding van de
aannemer is een Voorlopig Ontwerp en dit eisenpakket meegegeven. Deze eisen (waaronder
bereikbaarheidseisen en eisen voor het beperken van overlast op het water) zijn in overleg met de
roeiers opgesteld. De eisen garanderen dat gedurende het werk:
 altijd één bruggat van 10,00 m breed beschikbaar is voor vaarverkeer (roeiers).
 bruggaten enkel voor kortdurende perioden worden gestremd, alleen na schriftelijk akkoord
gemeente Utrecht.
 gedurende piektijden (avond, weekend, woensdag- en vrijdagochtenden) obstakels op het kanaal
verwijderd zijn (bijvoorbeeld het wegslepen van pontons).
 tijdens de wedstrijd- en introductieperioden van de roeiverenigingen (maart t/m april en september
t/m oktober) het kanaal over de gehele breedte ter beschikking is voor de roeiverenigingen.
eventuele obstakels in en om het water goed zijn verlicht.
 omleiding van de fietsende coaches zo veel mogelijk voorkomen moet worden en omleidingsroutes
vooraf met de roeiverenigingen moet worden afgestemd.
In het overleg met de aannemer en gemeente hebben de roeiers aangegeven dat ze zich
onvoldoende hebben gerealiseerd dat het gebruik van één bruggat met een gegarandeerde breedte
van 10 meter, niet betekent dat er ongehinderd doorgevaren kan worden. De zichtlijn op het
vervolg onder de brug is door de aanvaarhoek beperkt waardoor er niet op hoge snelheid kan
worden doorgeroeid. Hierover vindt afstemming met de roeiers plaats. De gesprekken verlopen
constructief. Ook op het moment van schrijven van de Raadsbrief waren roeiers, project en
aannemer in gesprek over maatregelen om het roeien (los van de gestelde eisen) veiliger te maken.
Genoemde maatregelen zijn onder andere het plaatsen van webcams, verkeersregelaars op de brug,
veiligheidsmaatregelen op het water, het anders organiseren van de coaching op de fiets en het
werk aan de bruggen anders faseren ten gunste van de roeiers.
Wanneer dit duidelijk is zullen we bekijken of er aanvullende compenserende maatregelen nodig
zijn.
Het verplaatsen van met name de wedstrijdroeiers naar andere locaties is ook een maatregel die
met de roeiers wordt besproken.
Vraag 2.
Is het College ermee eens dat het halveren van het Merwedekanaal – lees 2000m voor ruim
2600 roeiers – absoluut niet wenselijk is en hier op korte termijn een oplossing voor moet
komen?
Antwoord 2

De lengte van het roeiwater tot aan de Nelson Mandelabrug is 2,5 kilometer waarbij mogelijk met
aanvullende maatregelen bij de Nelson Mandelbrug de volle 3,5 kilometer doorgeroeid kan worden.
De beperking betreft de aanwezige capaciteit. Dit is echter tijdelijk vanwege de werkzaamheden aan de
brug. Zie verder ook antwoord 1.

Vraag 3
Welke maatregelen neemt het college om de voorbereidingen van roeiverenigingen op de
Olympische Spelen in Tokyo en andere internationale topwedstrijden, toch doorgang te laten
hebben?
Antwoord 3

Zie antwoord vraag 1

Vraag 4
Hoe ziet het college de ontstane situatie op het Merwedekanaal in relatie tot de druk die al
op het kanaal staat voor de roeiverenigingen en hier veelvuldig aandacht voor is gevraagd?
Antwoord 4

Wij hebben in 2017 al geconstateerd dat we een toename van het gebruik van het Merwedekanaal
voorzien. Het kanaal blijft een openbaar toegankelijk vaarwater en zal ruimte bieden aan bestaande en
nieuwe activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Wij spannen ons in om hierbij nadrukkelijk
met de wensen en eisen voor het roeien rekening te houden conform de uitgangspunten in de
raadsbrief van 3 oktober 2017. Gezien de toenemende druk op het Merwedekanaal zijn wij ook bezig
met een haalbaarheidsstudie naar roeiwater in Rijnenburg. Wij zullen daarover dit najaar in het kader
van het Energielandschap Rijnenburg informeren.
Vraag 5
Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over het proces van de werkzaamheden rond
de Mandelabrug? Kan het College hier een reflectie op geven?
Antwoord 5

Recent is het concept Definitief Ontwerp en de faseringsplannen door de aannemer aangeleverd en is
de scope van de uitvoering en de mogelijke overlast beter in beeld. Bij de aanbesteding was de
bereikbaarheid en voorkomen van overlast tijdens de uitvoering het meest zwaarwegende criterium. De
uitvoering van brug en onderdoorgang start in november. Door onverwachte ontwikkelingen deze
zomer, waaronder de noodzaak tot verwijderen van de gevonden brandstoftanks in de grond, een
instabiele kademuur van de wetering en onvoldoende ruimte voor een veilig fietspad, was het
noodzakelijk vroegtijdig af te sluiten .Het uitwerken van een toelichting van de werkzaamheden,
(verkeers-) maatregelen en effecten aan de omgeving is door de vroegtijdige afsluiting van de
Kanaalweg en de berichten in de media naar voren geschoven. Maatregelen om de overlast te beperken
zijn deels nog in onderzoek.
Vraag 6
Hoe gaat de afstemming met andere partijen over bouwwerkzaamheden en projecten aan en rond het
Merwedekanaal? Heeft het college een totaal beeld van wanneer wat gaat plaatsvinden?
Antwoord 6

De aannemers van de Expeditiebrug en Nelson Mandelabrug werkten in de voorbereiding nauw samen
omdat beide bruggen tegelijkertijd in uitvoering zouden zijn. De expeditiebrug heeft vertraging
opgelopen in het verkrijgen van de vergunning en zal in plaats van 1 september op zijn vroegst starten
in januari 2020. Nader bekeken wordt of het dan wenselijk is dat beiden projecten tegelijkertijd in
uitvoering zijn en wat hiervan de consequenties zijn. Gezien de intensiteit van alle ontwikkelingen in
het Stationsgebied vindt regulier overleg plaats op initiatief van de bereikbaarheidsregisseur
Dichterswijk waarin de projecten uit Dichterswijk en Merwedekanaal in uitvoering en communicatie
worden afgestemd. Het gaat hier om de projecten Wilhelminawerf , Beurskwartier, Wonder Woods,
woningbouw Defensieterrein en Kruisvaartkwartier.
Vraag 7
Hoe gaat dit jaar en volgend jaar eruit zien qua werkzaamheden op en rond het Merwedekanaal? Wat is
de stand van zaken van Kanaalweg 59 (Wilhelminawerf)?
Antwoord 7

Voor de bouw van de fietsonderdoorgang en uitbreiding Nelson Mandelabrug wordt het bruggat aan de
kant van de Villa Jongerius afgesloten. In het Kanaal worden aan deze zijde damwanden en bekisting
geplaatst. Ook worden pontons neergelegd.

Voor de uitbreiding van de Nelson Mandelabrug zijn vier weekendafsluitingen voorzien. Ook komt er
een hulpbrug als het bestaande dek wordt verstevigd. Hierover zijn we met stakeholders in het gebied
in gesprek. Op dit moment is de fasering nog niet definitief.
Woningbouwontwikkeling Wilhelminawerf is in uitvoering. De bouw heeft geen consequenties voor de
roeiers. De aanleg van het haventje is voorzien na oplevering van de busbaan Dichterswijk. Daarbij zal
een fietsomleiding over een hulpbrug worden gelegd zodat de Kanaalweg niet hoeft te worden
afgesloten. Zie verder antwoord 6.
Vraag 8
Wat gaat het College er aan doen om ervoor te zorgen dat in de toekomst projecten in de
Merwedekanaalzone goed op elkaar zijn afgestemd, er een totaalplaatje is en hier transparant en tijdig
over gecommuniceerd wordt?
Antwoord 8

Zoals in de raadbrief van 18 september weergegeven worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd
met betrekking tot tijdelijke maatregelen bij wegwerkzaamheden. Hierin is onder andere aangegeven
dat we als gemeente afspraken maken met ontwikkelende partijen over BLVC-kaders, het zogenaamde
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatiekader. Hiermee zijn vroegtijdig de kaders
voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in beeld en kunnen de plannen voor
de tijdelijke verkeersmaatregelen worden getoetst. Het voordeel voor de ontwikkelingen in deelgebied
5 – Merwede is dat de eigenaren al een vergevorderde samenwerking en afstemming hebben. We zullen
zeer attent zijn op transparante en tijdige communicatie, zowel via nieuwbrieven en website als in
mondelinge afstemming met de meest betrokken partijen, zoals de roeiers. Tegelijkertijd valt niet te
voorkomen dat er ook in de toekomst enige overlast ontstaat door de grootschalige
bouwwerkzaamheden.
Zie ook antwoord 6.
Vraag 9
Kan het College toezeggen dat over de bouwperiode intensief overlegd wordt met de roeiverenigingen
om zo hinder op het water te voorkomen
Antwoord 9

Ja. Er is reeds geruime tijd al overleg tussen project-roeiers (en recent de aannemer) en dit zal worden
voortgezet. Helemaal voorkomen van hinder zal gezien de aard, omvang en complexiteit van de
opgave niet mogelijk zijn.
Vraag 10
Hoe past de impact van werkzaamheden aan de Mandelabrug in de ambities van de gemeente om
gezond leven en dus sporten te stimuleren?
Antwoord 10

De met de roeiers opgestelde eisen zouden afdoende moeten zijn om het roeien doorgang te laten
vinden. In de eindsituatie zijn er weer twee bruggaten beschikbaar voor de roeiers. De aanleg van de
fietsonderdoorgang kan worden gezien als een nieuwe schakel in het aanleggen van het recreatieve
rondje stadseiland. Ook de roeierscoaches zijn geholpen met deze onderdoorgang vanwege een
ongehinderde passage van de kruising Kanaalweg. Alles is op alles gezet om de Kanaalweg zo lang
mogelijk open te houden tijdens de realisatie. Er is ook voorzien in een goede fietsomleiding in
samenspraak met de Fietsersbond.
Naar verwachting is het project eind volgend jaar afgerond en zijn er vanuit dit project geen
belemmeringen meer voor de roeiers. De komst van de expeditiebrug naast de Mandelabrug maakt het
onderdoorvaren voor de roeiers wel minder comfortabel (tunneleffect).
Vraag 11
Is het College bereid om de twee bruggaten ’s avonds en in de weekenden vrij te houden en de
pontons in het weekend weg te laten slepen? Of een andere (soortgelijke) optie te verkennen?
Antwoord 11

Gesprekken met aannemer en roeiers hierover lopen. Beide bruggaten open houden is echter niet
geëist en is ook niet mogelijk als de Nelson Mandela brug wordt uitgebreid en de fietsonderdoorgang

wordt gebouwd. Gedurende piektijden (avond, weekend, woensdag- en vrijdagochtenden) worden
obstakels op het kanaal verwijderd (bijvoorbeeld het wegslepen van pontons). Juist op dit punt zullen
we nadrukkelijk afstemmen met de roeiers.
Vraag 12
Is het College bereid verkeersregelaars in te zetten wanneer er maar één bruggat open is om ervoor te
zorgen dat er veilig gevaren kan worden?
Antwoord 12

Ja, dit is een van de maatregelen die in samenspraak met de roeiers onderzocht wordt op wenselijkheid
en haalbaarheid.
Vraag 13
Welke andere maatregelen neemt het College om de werkzaamheden te versnellen en de impact te
verkleinen?
Antwoord 13

Naast het toezien op naleving van de eisen in het contract werken roeiers, project busbaan (en recent
de bouwcombinatie) samen om het roeien tijdens de bouwwerkzaamheden zo optimaal en veilig
mogelijk te houden. Maatregelen die onderzocht worden:
 of een deel van het werk aan expeditiebrug zijde Kanaalweg meegenomen kan worden met de
aanleg fietsonderdoorgang zodat twee bruggaten open kunnen blijven bij de realisatie
expeditiebrug.
 Livestream werkzaamheden om inzicht te krijgen op de Driewerf hoe de situatie ter plaatse er bij
ligt.
 Ballenlijnen voor het geleiden pontons, bekisting etc.
 Verplaatsen van roeiers en boten naar alternatieve locaties.
 Alternatieve externe locaties trainingskampen (incl. overnachten Tilburg, Rotterdam).
 Voortzetten huidige roeien in Vianen voor wedstrijdroeiers.
 Faseren van uitvoering werken busbaan Dichterswijk optimaliseren tgv de roeiers.
 Faseren bouw expeditiebrug na afronding NM brug en onderdoorgang of tijdens roeiluwe periodes.
Vraag 14
Constaterende dat coaches op de kant een integraal onderdeel zijn van de veiligheid op het water,
welke maatregelen neemt het college om een korte omfietsroute/coachpad te realiseren ter hoogte van
Villa Jongerius?
Antwoord 14

Deze optie is reeds verkend en blijkt niet veilig te kunnen voor de Villa Jongerius langs. Ook de roeiers
zien niet veel heil in deze maatregel.
Een omleiding om de Villa Jongerius is ook verkend. De grond van het Defensieterrein is beschikbaar
tot medio 2020 in verband met de start van de werkzaamheden door projectontwikkelaar. De kosten
van realisatie van een verlicht en afgezet tijdelijk fietspad zijn hoog. Deze omleidingsroute zou slechts
circa 150 meter korter zijn én slechts voor twee maanden te gebruiken. Daarbij verliezen de coaches
nog steeds langdurig contact met de boot bij elke omleidingsroute die mogelijk is.
Grond van Villa Jongerius is eveneens niet beschikbaar omdat dit een te grote verstoring van de
exploitatie van de Villa met zich meebrengt en de brug voor deze route niet meer te gebruiken is
vanwege instortingsgevaar. Zie ook antwoord 15.
Vraag 15
Is het college het met de vragenstellers eens dat het onwenselijk is om zo’n belangrijke
hoofdfietsroute een jaar lang is afgesloten?
Welke verkeersproblemen voorziet het college bij het afsluiten van de hoofdfietsroute langs het
Merwedekanaal komend jaar?
Antwoord 15

Ja.

Voor de fietsroute zijn meerdere opties verkend en is alles op alles gezet om deze zo lang mogelijk
open te houden. Hierom heeft het project vrij vergaande maatregelen genomen om een zo kort
mogelijke, goede, veilige en comfortabele omleidingsroute te maken in afstemming met het
Fietsprogramma en de Fietsersbond. De omleiding tussen de Balijebrug en Kanaalweg v.v. betekent een
extra reisafstand van circa 350 meter en circa 1 minuut extra reistijd op een gewone stadsfiets.
De afsluiting van de hoofdfietsroute levert geen grote verkeersproblemen op behalve dat het nadelig
effect heeft op de doorstroming van het autoverkeer. De aanleg van de busbaan Dichterswijk zal effect
hebben op de doorstroming van het verkeer van en naar het station. De omleidingsroute voor fietsers
heeft hier beperkt effect op. In overleg met de Jaarbeurs worden verkeersmaatregelen genomen tijdens
de drukke beursdagen
Tijdens de realisatie van de busbaan Dichterswijk worden fietsers ook over het kruispunt Tellegenlaan
- Overste den Oudenlaan omgeleid die via een alternatief fietspad op het terrein van de Jaarbeurs weer
aansluit op de Kanaalweg ter hoogte van de Truus van Lierlaan (zie paarse route). Dit betekent op de
route Truus van Lierlaan Balijebrug per saldo 300 meter omrijden zonder dat een extra oversteek
gemaakt hoeft te worden. Tot aan de afsluiting ter hoogte van Villa Jongerius is de Kanaalweg
toegankelijk voor fietsers (waaronder fietscoaches) en blijft toegankelijk tot aan openstelling (oktober
2020). Zie ook onderstaande afbeeldingen Fietsroutes voorbereidende fase (tot november) en
Fietsroute realisatie fase (vanaf november 2019).

Vraag 16
Heeft het college onderzoek gedaan naar de verkeersdrukte die zal ontstaan op de Overste den
Oudenlaan gezien het fietsverkeer van de Kanaalweg daartoe wordt omgeleid?
Antwoord

Zie antwoord 15

Vraag 17
Is het strikt noodzakelijk de hoofdfietsroute langs de Kanaalweg voor bijna een jaar af te
sluiten? In de brief van het college van 21 augustus is slechts één alternatief onderzocht.
Zijn er ook andere alternatieven onderzocht om het fietsen langs de Kanaalweg mogelijk te laten
zijn; en is de gemeente in gesprek geweest met de eigenaren van omliggende grond voor het

realiseren van tijdelijke fietsroute over hun terrein?
En is geprobeerd de periode van hinder zoveel mogelijk te beperken? Is het college bereid dit te
onderzoeken en tijdig terug te koppelen aan de raad?
Antwoord 17

Alternatieve oplossingen als fly overs en routes met pontons over het water zijn onderzocht gezien het
belang van de Kanaalweg, maar het blijkt niet mogelijk om een veilige fietsroute voor de Villa Jongerius
te creëren tijdens de werkzaamheden aan de fietsonderdoorgang vanwege de beperkte werkruimte met
groot materieel. Het is mogelijk dat de uitvoering zo voorspoedig verloopt dat de Kanaalweg eerder
kan worden opengesteld met een tijdelijke inrichting, maar dat is gezien de complexiteit van de
opgave nu niet toe te zeggen. Het project ziet hier nauwlettend op toe.
Zie ook antwoord 14 en 15.
Vraag 18
Is het college bereid om op zijn minst samen met de roeiverenigingen de mogelijkheden van
trainingskampen en trainingen op alternatieve locatie(s) en vervoer daarheen te bekijken? En
om een tegemoetkoming in de kosten die hierbij komen kijken te overwegen?
Antwoord 18

Wij zijn in overleg met de roeiers en de aannemer(s) om te bekijken in hoeverre we de overlast kunnen
beperken. Wanneer blijkt dat er dan nog aanvullende compenserende maatregelen nodig zijn zullen we
dat overwegen. Alternatieve locaties zijn op aangeven van de roeiers in beeld.
Vraag 19
Is het college met de vragenstellers eens dat de urgentie voor een roeibaan in Rijnenburg nu nóg hoger
is geworden?
Antwoord 19

De werkzaamheden rond de Nelson Mandelabrug en de verwachte overlast zijn tijdelijk en staan los
van het onderzoek en besluitvorming van een alternatieve roeibaan.
Vraag 20
Welke maatregelen treft het college om de realisatie van alternatief roeiwater zoals een roeibaan in
Utrecht te versnellen?
Antwoord 20

Wij zien ook de druk op het Merwedekanaal toenemen en daarom wij zijn de mogelijkheden voor
alternatief roeiwater in Rijnenburg aan het onderzoeken.

Vraag 21
Is het college bereid de beantwoording van de schriftelijke vragen vóór de raadsvergadering van 19
september naar de raad toe te sturen?
Antwoord 21

Ja.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Schriftelijke vragen ‘Wat is de toekomst van het roeien in Utrecht?’
3 september 2019,
Eva Oosters (Student & Starter), Rick van der Zweth (PvdA), Tess Meerding (VVD), Jan Wijmenga (CU), Sander van Waveren
(CDA), Has Bakker (D66)

Begin augustus kregen Student & Starter, PvdA, VVD, CDA, CU en D66 een alarmerend bericht van de
Utrechtse roeiverenigingen over de werkzaamheden rond de Mandelabrug en de nieuw aan te
leggen Expeditiebrug van de Jaarbeurs. Op 21 augustus ontving de raad een memo over de
werkzaamheden voor de fietsonderdoorgang bij de Mandelabrug. De fracties verbazen zich erover
dat in het zomerreces op het laatste moment deze informatie wordt gegeven en niet eerder heldere
communicatie over is geweest. Vooral omdat in het memo niets over het roeien wordt gezegd. Dit
terwijl een van de beoogde doelen van de werkzaamheden is om een fietsonderdoorgang te creëren,
deels ten behoeve van de roeiers en deels voor het vergemakkelijken voor fietsers op deze
hoofdfietsroute.
Afgelopen jaren is er veel aandacht gevraagd voor de beknellende situatie van de roeiverenigingen
op het Merwedekanaal. Het kanaal wordt drukker door rosésloepjes en zwemmers, en de druk op
het kanaal wordt groter door de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone. En dat terwijl roeien aan
populariteit blijft winnen en de Utrechtse roeiverenigingen op Olympisch niveau al jaren atleten
voortbrengen en de verenigingen een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan Utrecht.
Daarom stellen we de volgende vragen:
1. Hoe ziet het college voor zich dat de beoefening van roeisport (op internationaal niveau) kan
blijven plaatsvinden in Utrecht bij een halvering van het Merwedekanaal voor meerdere
maanden?
2. Is het College ermee eens dat het halveren van het Merwedekanaal – lees 2000m voor ruim
2600 roeiers – absoluut niet wenselijk is en hier op korte termijn een oplossing voor moet
komen?
3. Welke maatregelen neemt het college om de voorbereidingen van roeiverenigingen op de
Olympische Spelen in Tokyo en andere internationale topwedstrijden, toch doorgang te laten
hebben?
4. Hoe ziet het college de ontstane situatie op het Merwedekanaal in relatie tot de druk die al
op het kanaal staat voor de roeiverenigingen en hier veelvuldig aandacht voor is gevraagd?
5. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over het proces van de werkzaamheden rond
de Mandelabrug? Kan het College hier een reflectie op geven?
6. Hoe gaat de afstemming met andere partijen over bouwwerkzaamheden en projecten aan
en rond het Merwedekanaal? Heeft het college een totaal beeld van wanneer wat gaat
plaatsvinden?
7. Hoe gaat dit jaar en volgend jaar eruit zien qua werkzaamheden op en rond het
Merwedekanaal? Wat is de stand van zaken van Kanaalweg 59 (Wilhelminawerf)?

8. Wat gaat het College er aan doen om ervoor te zorgen dat in de toekomst projecten in de
Merwedekanaalzone goed op elkaar zijn afgestemd, er een totaalplaatje is en hier
transparant en tijdig over gecommuniceerd wordt?
9. Kan het College toezeggen dat over de bouwperiode intensief overlegd wordt met de
roeiverenigingen om zo hinder op het water te voorkomen?
10. Hoe past de impact van werkzaamheden aan de Mandelabrug in de ambities van de
gemeente om gezond leven en dus sporten te stimuleren?
Veiligheid
11. Is het College bereid om de twee bruggaten ’s avonds en in de weekenden vrij te houden en
de pontons in het weekend weg te laten slepen? Of een andere (soortgelijke) optie te
verkennen?
12. Is het College bereid verkeersregelaars in te zetten wanneer er maar één bruggat open is om
ervoor te zorgen dat er veilig gevaren kan worden?
13. Welke andere maatregelen neemt het College om de werkzaamheden te versnellen en de
impact te verkleinen?
Fietsen
14. Constaterende dat coaches op de kant een integraal onderdeel zijn van de veiligheid op het
water, welke maatregelen neemt het college om een korte omfietsroute/coachpad te
realiseren ter hoogte van Villa Jongerius?
15. Is het college het met de vragenstellers eens dat het onwenselijk is om zo’n belangrijke
hoofdfietsroute een jaar lang is afgesloten? Welke verkeersproblemen voorziet het college
bij het afsluiten van de hoofdfietsroute langs het Merwedekanaal komend jaar?
16. Heeft het college onderzoek gedaan naar de verkeersdrukte die zal ontstaan op de Overste
den Oudenlaan gezien het fietsverkeer van de Kanaalweg daartoe wordt omgeleid?
17. Is het strikt noodzakelijk de hoofdfietsroute langs de Kanaalweg voor bijna een jaar af te
sluiten? In de brief van het college van 21 augustus is slechts één alternatief onderzocht. Zijn
er ook andere alternatieven onderzocht om het fietsen langs de Kanaalweg mogelijk te laten
zijn; en is de gemeente in gesprek geweest met de eigenaren van omliggende grond voor het
realiseren van tijdelijke fietsroute over hun terrein? En is geprobeerd de periode van hinder
zoveel mogelijk te beperken? Is het college bereid dit te onderzoeken en tijdig terug te
koppelen aan de raad?
Compensatie
18. Is het college bereid om op zijn minst samen met de roeiverenigingen de mogelijkheden van
trainingskampen en trainingen op alternatieve locatie(s) en vervoer daarheen te bekijken? En
om een tegemoetkoming in de kosten die hierbij komen kijken te overwegen?
19. Is het college met de vragenstellers eens dat de urgentie voor een roeibaan in Rijnenburg nu
nóg hoger is geworden?

20. Welke maatregelen treft het college om de realisatie van alternatief roeiwater zoals een
roeibaan in Utrecht te versnellen?
21. Is het college bereid de beantwoording van de schriftelijke vragen vóór de raadsvergadering
van 19 september naar de raad toe te sturen?

Bijlage 1: Bestaande fietsroutes

