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Woerden, 25-9-2021 

Geachte gemeente Oudewater, geachte gemeenteraad, 

Onlangs hebben wij vernomen dat er plannen zijn om de Vrouwenbrug, de beweegbare brug over de 

Lange Linschoten, te gaan ombouwen naar een vaste brug. In combinatie met het verhogen van het 

waterpeil betekent dat het voor veel boot- en sloepbezitters niet meer mogelijk is om de vaarroute 

Woerden – Linschoten  – Oudewater  te kunnen maken.  

Een vaartocht over de Lange Linschoten naar Oudewater wordt door vele sloepbezitters regelmatig 

en met veel plezier gevaren en vormt een enorme toegevoegde waarde bij het varen in Woerden 

Linschoten, Montfoort en Oudewater. De route wordt veelvuldig gebruikt en hierdoor ontvangt 

Oudewater, de Parel van het Groene Hart, dan ook vele regionale bezoekers. Daarnaast zorgen deze 

bezoekers voor een extra economische waarde doordat er in Oudewater geconsumeerd wordt. 

Vanuit Woerden Marketing en recreatieve ondernemers begrijpen wij de insteek van deze intentie 

niet omdat de vaarroute Woerden – Linschoten - Oudewater onderdeel is van het landelijke 

Sloepennetwerk en daarmee in veel andere vaarroutes is opgenomen. In dit geval levert dit extra 

stagnatie op voor de waterrecreanten die deze routes volgen via het Sloepennetwerk. 

Daarnaast willen wij graag aankaarten dat u als gemeente ook onze ondernemers dupeert zoals onze 

botenverhuurders.  Zij zullen direct de dupe zijn van deze sluiting van de beweegbare brug vanwege 

de hoeveelheid aan sloepen/boten die zij hebben waarvoor deze route bij uitstek een van de meest 

gebruikte is. 

Wij 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 maar ook uit Oudewater een enorme domper zijn als zij in de toekomst niet meer kunnen 

varen over deze mooie route. 
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