
 

Tractorenoverlast dorpskern Harmelen 

Inspraak Raadscommissie Ruimte, 2015-11-12 

 

Geachte raadsleden, 

 

Reeds lange tijd maken bewoners in Harmelen bezwaar tegen het vele tractorverkeer door de 

dorpskern. De vele brieven aan gemeentebestuur, gemeenteraad, politie, etc. alsmede de artikelen in de 

kranten geven dit ook aan, al meer dan 10 jaar. 

 

Met zeer grote regelmaat gaan er veel tractoren en ander (zeer) zwaar verkeer dwars door het dorp. Is 

het niet voor bouwactiviteiten waar dan ook, dan is het wel voor het mest rijden, de hooibouw, de 

maisteelt, de grond voor tuintjes, etc. Vaak zijn het geen boeren maar loonwerkers. Of aannemers, zoals 

b.v. bij de herinrichting van de Dorpsstraat op dit moment waar tractoren worden gebruikt voor 

transport. 

 

Meer, groter, harder 

 

Er treedt in de landbouw een schaalvergroting op, zie o.a. de megastallen die her en der verrijzen. Door 

het afschaffen van de melkquota zal deze schaalvergroting zich versterkt doorzetten. Er zullen dus meer 

tractoren op de wegen verschijnen die bovendien groter worden en harder gaan rijden. Bovendien wil 

de overheid de maximum snelheid voor tractoren verhogen van 25 km/u naar 40 km/u waardoor 

tractoren voor b.v. de bouw- en transportwereld aantrekkelijker worden als goedkope vervanger van 

vrachtwagens.  



 

 

De wegen in de dorpskern zullen niet veranderen. Het wordt dus krap. En gevaarlijk. De wegen zijn 

totaal niet ingericht voor zo veel en zo zwaar verkeer.  

Direct langs een veelgebruikte tractorroute liggen basisscholen, sporthal, H2O/zwembad, manege, 

bibliotheek, kinderopvang, winkels, etc. Veel schoolkinderen maken gebruik van deze route, vaak op de 

fiets. En er zijn geen fatsoenlijke oversteekplaatsen. 

 

Nieuwe randwegen lossen niets op 

Afgelopen jaar zijn de nieuwe randwegen rondom Harmelen geopend. Deze Bravo projecten hebben 

veel gekost. Niet alleen financieel, maar ook landschappelijk en met betrekking tot de 

verkeersveiligheid zijn de kosten hoog. Polders worden doorsneden door nieuwe wegen, fietsende 

scholieren moet deze drukke wegen kruizen, etc. Je zou dan verwachten dat deze offers ook enige 

soelaas brengen voor de tracktorenoverlast.  

 

Dat is echter niet het geval. Ik heb jaren geleden gemeente Woerden gebeld en de afdeling 

Verkeerszaken zei mij dat de Bravo wegen dit probleem wellicht op konden lossen en ik werd 

doorverwezen naar de provincie. Daar zeiden ze mij dat het zeker niet de bedoeling was dat tractoren  

over de nieuwe Bravo wegen zouden gaan rijden, "want dat zou gevaarlijke situaties op kunnen 

leveren". Er was bij de provincie trouwens niets bekend over landbouwverkeer en er is dus ook geen 

rekening mee gehouden. Onze nieuwe randwegen lossen dus niets op. En dat is jammer. 

 

 



 

De oplossing: tractoren op de randweg 

Gelukkig is de oplossing niet ver weg. Er ligt nu al een weg parallel aan de nieuwe randweg aan de 

oostzijde van Harmelen. Deze is via de Oude Kerkweg te bereiken en dient als ontsluiting van de 

landerijen in polder Bijleveld. Deze weg loopt door tot aan randweg 8, bij het tankstation, maar sluit er 

niet op aan. Wij stellen voor de aansluiting op de randweg nu wel te maken.  

 

 

 

Om ongewenst sluipverkeer te voorkomen, hoeft er alleen een tractorsluis aangebracht te worden, zie 

onderstaande foto als voorbeeld. Alleen tractoren kunnen hier passeren omdat zij voldoende grote 

bodemvrijheid hebben. 



 

 

Aan de westkant kan het tractorverkeer via de Groenendaal naar de nieuwe randweg en dan naar de 

Leidsestraatweg.  

Beter nog is om tractorverkeer vanaf de Oude Kerkweg direct over de randweg te laten rijden, via een 

tractorsluis. Zowel aan de oostkant van Harmelen als aan de westkant is de maximum snelheid 60 km/u 

waardoor er zonder probleem tractorverkeer overheen kan. Alleen op een stuk ten zuiden van de 

dorpskern is de max. snelheid 80 km/u. Wellicht is door de provincie ontheffing op dit stuk weg te 

verlenen, mede omdat de tractoren in de toekomst harder mogen gaan rijden en het snelheidsverschil 

met het overige verkeer minder wordt. 

 

Aktie, voor het te laat is 

Als het nu niet lukt om het zware tractorverkeer een alternatieve route te bieden, zullen tot in lengte 

van jaren de wegen in de dorpskern geschikt moeten blijven voor het allerzwaarste verkeer. Er zal dan 

nooit meer b.v. een weg kunnen worden heringericht of verkeersremmende maatregelen kunnen 

worden genomen. We zijn al tijden in gesprek met de gemeente maar het laatste half jaar hebben we 

niets meer gehoord. Alstublieft, neem actie voor het te laat is. 

 

Namens verontruste wijkbewoners Harmelen 

J.W. Hueting / P. Borst 


