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Lugt, Arjen van der

Van: Kok, Walther

Verzonden: dinsdag 28 september 2021 17:21

Aan: Lugt, Arjen van der

CC: Marel, Ronald van der; Vries, Danny de; Lont, Bas; Duindam, Bob; Michel, Jethro

Onderwerp: Vrouwenbrug

 

 

 

Dag Arjen 

 

Graag onderstaande mail bij agendapunt Vrouwenbrug toevoegen 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Walther 

 

 

Geachte wethouder Kok, beste Walther,  

 

Op 23 september j.l. Informeerde u bij mij naar het standpunt van HDSR m.b.t. de doorvaarhoogte van de 

Vrouwenbrug over de Lange Linschoten. Dit vanwege een calamiteit en de noodzaak tot reparatie. Ten behoeve van 

een zorgvuldige discussie in uw bestuur wil ik dat graag doen. 

 

Ons Waterschap heeft in 2015 de Nota Vaarbeleid vastgesteld. In deze nota worden watergangen aangewezen waar 

varen verenigbaar is met onze waterschapstaken. Wij noemen deze wateren  “overig vaarwater”. Wij sluiten aan op 

de ontwikkeling van aaneengesloten vaarroutes. In deze nota zijn de sloepenroutes van de gemeenten Woerden, 

Oudewater en Bodegraven opgenomen. De Lange Linschoten hoort daar bij. 

 

Het waterschap wil bijdragen aan behoud van deze bestaande vaarroutes. De Vrouwenbrug ligt in de route 

Woerden - Oudewater. De laagste bruggen hebben op dit traject een doorvaarhoogte van 2,0 m. Om de 

recreatievaart niet te beperken is het van belang dat ook de Vrouwenbrug aan deze hoogte blijft voldoen. 

 

U gaf aan in overweging te willen nemen de Vrouwenbrug om te vormen naar een vaste brug, waardoor de 

doorvaarhoogte aanzienlijk wordt beperkt. 

 

Een lagere brug zal de route naar het centrum van Oudewater aanzienlijk beperken en de bereikbaarheid van 

Oudewater voor de waterrecreant voor de meeste sloepen verhinderen. 

 

Om de functie varen op ons vaarwater en ons “overig water” te beschermen hebben wij in onze Keur regels gesteld 

voor bruggen boven onze wateren. Het veranderen van de doorvaarhoogte is een vergunningplichtige activiteit, 

waarbij de belangen van de recreatievaart worden meegewogen. Een brughoogte van 2,0 m zal daarbij de norm zijn. 

De Vrouwenbrug als beweegbare brug voldoet daaraan. 

 

In het vertrouwen U met dit antwoord voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over onze positie, 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Bernard de Jong 

Hoogheemraad Vaarbeleid 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
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