
Hou de Groenendaal Groen! 

 

Goedenavond allemaal,  

 

Allereerst wil ik u bedanken voor de ruimte die u biedt om inspraak te hebben op de toekomst van 

de Groenendaal. 

De Groenendaal is meer dan een doodlopende weg aan de zuidkant van Harmelen. De weg heeft een 

agrarische functie voor enkele boeren en een sterke recreatieve functie. Vele bewoners uit Harmelen 

zuid genieten op een of andere manier van een klein gedeelte van het historisch buitengebied. Dit 

genieten vindt plaats door hardlopers, mensen die een wandeling over de ‘kaai’ of ‘Kievit’ maken, 

recreatieve fietsers. Ook fietsende forensen en schoolgaande jeugd nemen de Groenendaal als 

voorkeur naar hun bestemming. Daarnaast heeft de Groenendaal een formele status als honden 

uitlaatplek. 

 

De Groenendaal is dus meer dan een doodlopende weg. De Groenendaal is een weg met een 

belangrijke functie voor inwoners van Harmelen zuid.  

 

Tijdens het opstellen van Bravo-2 is de recreatieve en groene functie van de Groenendaal erkend en 

vastgelegd. Een ontsluiting met de rondweg is hier niet in voorzien. Dat deze aansluiting er nu wel 

ligt, was voor ons als gebruikers een verrassing en heeft voor de gebruikers van de Groenendaal 

verstrekkende gevolgen gehad. Direct na het openstellen van de randweg kwamen er 100 tot 200 

auto’s over de Groenendaal, met alle gevaarlijke situaties van dien.  

De raad heeft gelukkig in het besluit van 8 april erkend dat de situatie op de Groenendaal niet 

overeen kwam met de functie van de weg en de juridische status van de aansluiting nogmaals 

vastgesteld.  Dit besluit is recent nog bekrachtigd.  

Wij als gebruikers van de Groenendaal willen vooral de fractie van Sterk Woerden hierin bedanken 

voor hun inzet voor de belangen van de inwoners van Harmelen Zuid.  

 

Het gevolg van dit besluit is dat het gebruik van de Groenendaal door automobilisten sterk is 

afgenomen.  Helaas moeten wij als gebruikers constateren dat het verbod voor doorrijden door 

diverse notoire automobilisten dagelijks nog wordt genegeerd. Wij als gebruikers schrikken daardoor 

nog steeds op als we een auto achter ons horen. Aanspreken van de automobilisten is door enkele 

gebruikers gedaan met wisselend resultaat. Helaas is er recent zelfs een bedreiging geuit aan een 

gebruiker door één van de automobilisten. Situaties die wij allemaal betreuren en willen voorkomen. 

 

Natuurlijk vinden wij het ook voor de bewoners van Haanwijk vervelend dat zij nog steeds overlast 

hebben van verkeer naar Woerden. Een oplossing voor deze problematiek had natuurlijk gelijk 

moeten worden meegenomen in Bravo-2, maar dat is achteraf.  Argumenten dat de aansluiting van 

de Groenendaal tot vermindering van de druk op Haanwijk zou leiden, is door een fractie van de raad 

opgepakt en in de krant gebracht. Hiermee wordt echter voorbij gegaan aan de formele status van de 



Groenendaal en worden aan de inwoners van Haanwijk en agrariërs valse verwachtingen gewekt. 

Ook worden de belangen van ons als gebruikers niet serieus genomen en zien wij onze belangen  niet 

terug in de opiniestukken. 

Het definitief ‘open’ stellen van de Groenendaal is voor ons namelijk geen reële optie. De 

argumenten hiervoor zijn  u allen reeds bekend. 

 

Hoe verder is dan de vraag? 

De angst van de gebruikers is, dat met het openstellen van de Groenendaal voor de buslijn Woerden 

– Utrecht, het gedrag van de ‘overtreders’ van het doorrijverbod onbedoeld wordt gestimuleerd (de 

bus achterna rijden). Het corrigeren van dit gedrag na herstel van de ‘normale situatie’ is dan ons 

inziens niet meer mogelijk zonder definitieve maatregelen. De recreatieve functie van de 

Groenendaal en het genot van de vele gebruikers van de Groenendaal komt dan verder onder druk.  

Wij willen nadrukkelijk melden dat de oplossing voor de buslijn alleen mogelijk is geworden, doordat 

de aansluiting van de Groenendaal buiten Bravo-2 om is gerealiseerd.  Het aanbrengen van 10 

“tijdelijke” passeervakken voor de bussen zijn hierdoor natuurlijk ook “tijdelijk”. Of niet?? 

 

Er zijn oplossingen mogelijk. Te denken aan een permanente bussluis waarbij ook trekkers over 

kunnen of te denken aan een extra ontsluiting op de randweg vanuit de Kerkweg. Een optie die door 

de gebruikers en diverse automobilisten al meerdere malen en recent in de krant, is geopperd. 

 

Wij gaan ervan uit dat u bij uw beslissingen over verkeerzaken binnen Harmelen rekening houdt met 

het welbevinden van alle inwoners van Harmelen zuid. Wij willen graag met u meedenken aan een 

oplossing voor de ontstane situatie, dit doen wij vooral via de fractie van Sterk Woerden die onze 

belangen serieus neemt en afweegt in het algemeen belang en niet alleen in het belang van enkelen. 

 

Namens alle gebruikers van de Groenendaal wil ik de wens uitspreken dat de Groenendaal haar 

recreatieve en groene functie in de toekomst voor alle gebruikers kan blijven vervullen. Ook willen 

wij de wens uitspreken dat er een definitieve oplossing komt voor de problematiek op Haanwijk. Dan 

blijven we allemaal gelukkig in Harmelen zuid. 

 

Ik dank u voor u aandacht. 

 


