
Goedenavond. 

 

Ik ben Nico van der Ham en woon op Koningshof in Harmelen. 

Er wordt in ons dorp veel gepraat over de verkeerssituatie op Haanwijk en de Groenendaal. 

Haanwijk is te druk en te onveilig wordt er gezegd. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? 

Volgens mij ligt de bron van deze ellende bij de aanleg van de brug bij Heremalerhof. 

 

Ik spreek ook mensen die de oplossing klaar hebben: Stel de Groenendaal open voor auto’s en 

Haanwijk heeft geen problemen meer! 

Als er een probleem is moet je dat oplossen en niet verplaatsen naar de Groenendaal. 

De Groenendaal was een doodlopende weg en heeft als bestemming: voetgangers, fietsers, 

bromfietsers en landbouwverkeer. (Staatscourant). 

In de Staatscourant van 15 februari 2015 is uitdrukkelijk opgenomen, dat de Groenendaal in 

verband met de veiligheid afgesloten moest worden voor motorvoertuigen. 

Bezwaren hier tegen zijn afgewezen en het is alleen maar drukker geworden. 

 

In het hele Bravo verhaal was niet opgenomen, dat de Groenendaal op de Randweg zou 

worden aangesloten. Toch is dat gebeurd. Hoe is dat mogelijk? Er was wel een fietstunnel 

opgenomen, maar die is verdwenen. Hebben de politiek en de ambtenaren zitten slapen? Zijn 

de voorgeschreven procedures voor geluidsmetingen en milieuregels wel gevolgd? Of is de 

aansluiting soms illegaal gerealiseerd? In het bestemmingsplan is de Groenendaal een 

Landweg en dat is niet gewijzigd. 

 

De bewoners van Koningshof hebben de laatste jaren al genoeg te maken gehad met geluids- 

toename. Denk aan de verdubbeling van het aantal rijbanen op de A 12, maar op werkdagen 

nog dagelijks files; de onlangs aangekondigde verhoging van de maximum snelheid naar 130 

km per uur met nog meer geluidsoverlast, en aanleg van de Randweg. De politiek maakte zich 

toen druk over de toename van fijnstof en geluidsoverlast.  Doen ze dat nu ook voor de 

Groenendaal? Als de Groenendaal opengesteld zou worden voor autoverkeer, ontstaat er een 
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 Randweg, hetgeen voor ons onacceptabel is.  

 

De gevaarlijke situaties op de Groenendaal worden met name veroorzaakt door auto’s, die er 

ondanks het verbod gewoon over heen rijden en de grote landbouwtrekkers met wielen van 

meer dan 1 meter hoog met enorme laadbakken. Zij razen met grote snelheid over de weg, 

want tijd is geld. 

De fietsende schoolkinderen, forenzen en recreanten zijn hun leven niet zeker, evenals de 

trimmers, de wandelaars en de honden die er los mogen lopen, evenals de paardrijdsters van 

de manege. 

Veel voorzieningen hebben hun uitrit op de Groenendaal. Ik denk aan de Sporthal, de 

nieuwe gecombineerde school, de tennisbanen, een kinderdagverblijf, de gymzaal, het 

zwembad, de Scouting en de manege.  

Als autoverkeer op de Groenendaal wordt toegestaan, is dat in strijd met het bestemmingsplan 

 

Wat dan wel? Sluit de Groenendaal af, maar tref voorzieningen zodat de agrariërs hun 

landerijen kunnen bereiken. Pas de Oude Kerkweg aan en sluit deze aan op de Randweg en 

stuur daar de auto’s en de grote tractoren van werkverkeer overheen en verbiedt deze op de 

Dorpsstraat. 

De Randweg wordt dan optimaal gebruikt en het komt de veiligheid alleen maar ten goede. 

 


