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Geachte gemeente Oudewater, geachte gemeenteraad, 

 

Onlangs hebben wij als sloepenbezitters uit Woerden, Linschoten en omgeving met verbazing kennis 

genomen dat er plannen zijn om de Vrouwenbrug, de beweegbare brug over de Lange Linschoten, te 

gaan ombouwen naar een vaste brug en dat het water hoger komt te staan. 

Dit zou gaan betekenen dat het voor vele sloepbezitters niet meer mogelijk is om de vaarroute 

Woerden – Linschoten  – Oudewater te kunnen maken. Ook een ronde van Woerden -Linschoten - 

Oudewater - Montfoort en Linschoten zal dan niet meer tot de mogelijkheden behoren.  

Een vaartocht over de Lange Linschoten wordt door vele sloepbezitters regelmatig en met veel 

plezier gevaren en heeft een enorme toegevoegde waarde in het varen in Woerden en omgeving in 

het mooie Groene hart van Holland.  

 

Daarnaast combineren vele sloepvaarders een tochtje vaak met het vertoeven bij een van de leuke 

restaurants zoals HEX in Oudewater en om even gezellig rond te lopen, te winkelen of een bezoek te 

brengen aan het Touwmuseum of Heksenwaag. Of bijvoorbeeld na een heerlijke middag terug te 

varen vanuit Oudewater even aan te leggen bij het Wapen van Linschoten voor een diner. Hierdoor 

zorgen wij als waterrecreanten ook voor een bijdrage aan de economische waarde van uw 

gemeente. 

 

Wij begrijpen de insteek van deze intentie ook niet omdat De Lange Linschoten als vaarwater 

onderdeel is van het landelijke Sloepennetwerk en daarmee ook in veel andere vaarroutes is 

opgenomen. Dat levert toch verwarring en frustratie op voor menig waterrecreant? 

Het zou ontzettend jammer en vervelend zijn als de doorgang over de Lange Linschoten niet meer 

mogelijk zou zijn per sloep / bootje door het vastzetten van de beweegbare delen van de brug met 

een te lage doorgangshoogte. Vele sloep-  en bootbezitters in deze omgeving maken graag en 

veelvuldig gebruik van de prachtige vaarverbinding omdat dit het een van de weinige routes is welke 

men in een middag of ochtend kan doen.   

Wij, ondergetekenden, verzoeken u hierbij met klem om de plannen voor het wijzigen van de brug in 

overweging te nemen. En de situatie te laten zoals deze nu is. Het zal voor veel waterrecreanten uit 

Woerden, Linschoten en omgeving, maar ook vanuit Oudewater een enorme domper zijn als zij in de 

toekomst niet meer kunnen varen over deze leuke en mooie route. 

Was getekend door ondergetekende sloepbezitter en 47 mede sloepbezitters: 


