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Woningbouwbeleid aan de WA-laan in Harmelen. 
 
John… 
 
We spreken hier in voor de Commissie Ruimte; voor ons is dit één van de cruciale 
sessies. Dus hartelijk dank voor de gelegenheid om hier wederom kort te mogen 
spreken. Wanneer we de schaarse ruimtes namelijk fout invullen, doen we het fout 
voor onze kinderen en voor de verre toekomst. 
 
We zijn met z’n tweeën. Ik zal de introductie doen en Henk gaat daarna wat dieper 
in op de materie. 
 
De Groene Buffer (DGB) staat zoals u weet voor: Houd Harmelen Groen. 
Daarom zijn we sinds enkele jaren met de gemeente en de politiek in gesprek over 
woningbouw. Wij zijn vóór bouwen in Harmelen maar dan wel de juiste woningen 
op de juiste plek en in de juiste aantallen. 
 
We deden zelf een studie naar de werkelijke woningbehoefte van Harmelen 
(november 2015). We gaven in de zomer van 2016 opdracht tot het rapport ‘Hart 
voor Harmelen’. En recentelijk presenteerden we op de Septembermarkt het 
rapport ‘Samen Harmelen’; een fantastische oplossing middels een echte 
Harmelense Hof specifiek voor de Willem Alexanderlaan (WA-laan). 
 
We hebben op de Septembermarkt massale belangstelling gehad voor dit plan 
(meer dan 150 bewoners). En de reacties waren praktisch voor 100% positief. Er 
kwamen vragen als ‘Waar kan ik intekenen voor een woning?’ ‘Waar kan ik tekenen 
dat ik vóór dit plan ben?’ etc. Ook vanuit de gemeente en de politiek kwamen er 
tijdens en na de Septembermarkt instemmende geluiden. Het plan voor het 
‘Harmelense Hof’ betekent met een schone lei beginnen en dus moeten alle 
bestaande plannen voor deze locatie geannuleerd.  
 
Wij pleiten er voor dat u, en daarna het college en de raad, met het oog op de motie 
van 24 mei jl., vaart maakt met de WA-laan en nu de pijlen volledig gaat richten op 
dit plan en daar het juiste en maximale aantal woningen gaat realiseren. Wat ons 
betreft gaat nu inderdaad liefst ‘morgen’ de schop in de grond voor dit plan. 
 
Daarmee geef ik graag het woord aan Henk die, als onze expert op dit punt, met u 
wat dieper op de materie in zal gaan. 
 
Henk … 
 
Ik denk er goed aan te doen voor u op rij te zetten wat wij weten rondom 
woningbouw in Harmelen: 
 
      z.o.z. 
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1. Begin 2001 is Harmelen bij Woerden gekomen. Er is toen letterlijk gezegd 
en geschreven: ‘Harmelen moet de groene buffer vormen tegen de 
oprukkende stad Utrecht’. 

2. Woerden is de Hoofdstad van het Groene Hart. Daar geldt migratiesaldo 
NUL. 

3. In Harmelen is heel lang niet gebouwd. Gevolg daarvan is dat Harmelen 
bovenmatig ‘grijs’ is geworden. Harmelen moet geen dorp van ‘bejaarden’ 
worden. Er moet dus zeer binnenkort gebouwd worden voor jongeren en 
voor senioren; dat laatste geeft doorstroming (zie ook blz. 8 en 9 van de 
Woonvisie). 

4. In de woonvisie staat ook (blz. 5): In Harmelen ‘ …moet extra zorgvuldig 
omgegaan worden met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn’  

5. Harmelen heeft meerdere herbouwlocaties, maar er is er maar één die relatief 
groot is en dichtbij het dorpscentrum ligt. Vanaf de WA-laan is het 
dorpscentrum veilig te bereiken. Allemaal van groot belang voor senioren. 

6. Aan de WA-laan ontstaat 1 grote herbouwlocatie omdat de eigenaar van het 
kinderdagverblijf (onder voorwaarden) bereid zou zijn haar locatie vrij te 
maken. 

7. De CPO en Firma Kwakkenbos hebben ook plannen voor die locatie aan de 
WA-laan. 

8. U begrijpt dat wij niet vóór die plannen zijn. Daarom gaven wij weer 
opdracht aan de Architectenwerkgroep Harmelen. 

9. Hun plan voor een echt Harmelense Hof komt uit op 50% meer woningen 
dan de plannen tot heden; en dat in de categorie waar wel grote behoefte aan 
is (tot € 225.000,- -prijspeil 2012). 

10. Wij vragen u nu, op basis van het door ons gecreëerde draagvlak onder de 
bevolking, leiderschap te tonen. 

11. Het zou mooi zijn wanneer de samenvoeging van de kennis van de gemeente 
en van de Architectenwerkgroep Harmelen snel leidt tot iets moois voor 
Harmelen. 

12. Doel is om fouten in Ruimtelijke ordening te voorkomen. Dat soort fouten 
treft ons, onze kinderen en de generaties daarna. 

 
Kortom, wij zouden verheugd zijn als het college en de raad haar sturende en 
leidende rol oppakt en het voorliggende bestemmingplan voor de WA-laan 
nummer 6 (de 9 patiowoningen) NIET goedkeurt. 
 
In vertrouwen sluit ik af. 
 
Woerden, 14 september 2017 John Coppens en Henk Brandenburg namens DGB. 
 
      z.o.z. 
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