
Harmelen, 11 november 2015 

Geachte Raadsleden en andere belangstellenden, 

Graag maak ik gebruik van de geboden gelegenheid in te spreken en daardoor 
mijn mening kenbaar te maken. 

Als Hofwijkbewoner vanaf het eerste uur, een enkele opmerking vooraf, ter 
inleiding en goed begrip van de context waarin ik mijn argumenten kenbaar wil 
maken.  

 In de zeventiger jaren van de alweer vorige eeuw, verlaagde 
Rijkswaterstaat de A12 waarbij tegelijkertijd het aantal rijstroken werd 
verdubbeld naar 8 rijstroken. Dat noodzaakte tot het opheffen van de 
doorgang voor het lokale verkeer van Kerkweg naar Reyerscop en 
Blindeweg vice versa, die onder de snelweg doorliep. Er kwam een 
viaduct, de Reyerscopse overgang. De andere doorgang was gelegen aan 
het einde van de huidige Groenendaal, die als zodanig nog niet bestond. 
De Groenendaal werd aangelegd en verhard met bestemming agrarisch 
verkeer omdat onze boeren niet meer bij hun percelen konden komen 
ten Noorden van de A12 door het verdwijnen van die onderdoorgangen. 
Er heeft op de Groenendaal dus altijd een agrarische bestemming 
gelegen, niet bedoeld voor doorgaand verkeer. 

 Daardoor nam het verkeerslawaai en de uitstoot aan schadelijke stoffen- 
en gassen in de afgelopen decennia enorm toe, dat behoeft geen betoog. 
Besprekingen door de Gemeente Harmelen over een geluidswal en/of 
beplanting aan de Noordzijde van de A12 zijn destijds afgeketst, omdat 
er een inkijk naar het Groene Hart mogelijk moest blijven. Door de 
aanleg van de randweg (we hebben nu 10 rijstroken!) is dit alleen maar 
toegenomen, is hemelsbreed ook de afstand tussen bebouwing en 
verkeerswegen kleiner geworden. 
 

Ik wil ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming in uw commissie het 
volgende betogen: 
 

 Ontsluiting van de Groenendaal voor doorgaand verkeer heeft een sterk 
aanzuigende functie. In de beperkte periode dat hiervan onverhoopt het 
geval was, werd veel verkeer gesignaleerd die een kortere weg dachten 
te hebben gevonden naar de Oostzijde van Harmelen. Wanneer besloten 
wordt de huidige afsluiting voor doorgaand verkeer op te heffen is een 



MER noodzakelijk om te toetsen op nog toelaatbare waarden aan 
uitstoot van gassen en fijnstof. 

 De huidige Groenendaal krijgt steeds meer betekenis voor fietsend 
verkeer naar school en werk in Woerden. Niet verbazingwekkend, want 
niet alleen de kortste route naar de grotere middelbare scholen, 
bedrijven aan de Oostzijde van Woerden (Snel en Polanen) en het 
Stadhuis, maar zeker de veiligste juist door het ontbreken van doorgaand 
verkeer! Er is juist veel voor te zeggen deze bestaande functie en 
mogelijkheid verkeerstechnisch uit bouwen tot de veilige fietsroute naar 
Woerden, want autovrij. 

 Ontsluiting van de Groenendaal zal juist de uitoefening van de agrarische 
functie op de naastgelegen percelen sterk beperken en zorgdragen voor 
onveilige situaties, zoals vette klei op het wegdek. 

 Ontsluiting voor doorgaand verkeer zal aanpassing van de openbare 
verlichting behoeven, zoals er nu ook een verschil is in het gedeelte 
Groenendaal naar de Oostzijde (H2), Manege, TriaQ, Nieuwe brede 
school) en naar de Westzijde. De verlichtingsfunctie is op dit gedeelte 
volstrekt onvoldoende voor een veilige doorgang van snelverkeer. Aanleg 
hiervan kost niet alleen veel geld, maar ook bomen die de Groenendaal 
al tientallen jaren flankeren. 

 Door de randweg is bereikbaarheid en afstand tot de kern van het dorp 
Harmelen alleen maar beter, korter en sneller geworden; dit geldt ook de 
ontsluiting naar de A12. Hieraan kan geen enkel argument worden 
ontleend om via het veranderen van de bestemming van de 
Groenendaal, nog sneller of korter (maar niet veiliger) naar de A12 of de 
dorpskern te moeten. 

 Ik begrijp goed de problematiek van de Haanwijk waarvoor een oplossing 
moet worden gevonden. Maar waar de bewoners van de Hofwijk de 
randweg naast de A12 erbij hebben gekregen om de Dorpsstraat 
eindelijk te ontlasten, een A12 die sinds kort met 130 km per uur mag 
worden bereden waardoor nog meer lawaai en uitstoot, is het niet 
evenredig om die bewoners ten derde male te belasten door een 
verschuiving van het probleem van de Haanwijk. Een dergelijk besluit 
verdraagt zich niet met de eerdere uitsprak van de Gemeenteraad 
waarin zij zich heeft uitgesproken tegen verdere verhoging van overlast 
door lawaai en uitstoot van gassen en fijnstof. Ik spreek van een 
verschuiving, want het is geen oplossing, zoals hiervoor betoogd. 

Ik heb gesproken, dank voor uw aandacht! 

G.(Bert) van Rossum, Harmelen 


