
 

 

Motie multifunctionele klimaatwal tussen A12 en Woerden  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018; 
gehoord de beraadslaging; 

Heeft er kennis van genomen dat, 
Het Rijk plannen heeft gemaakt om bossen aan te leggen naast snelwegen en in de buurt van tankstations 
en dit bijdraagt aan het behalen van klimaat doelen. 
 
Constaterende dat,  

- Woerden maatregelen dient te nemen voor CO2 reductie en de cijfers tegenvallen; 
- Bomen CO2 opslaan gedurende lange tijd en extra als ze groeien; 
- Een strook van blijvend groene bomen en struiken zomer en winter fijnstof uit de lucht filtert en 

meer biodiversiteit mogelijk maakt; 
- Het geluid van verkeer op de A12 thans tot in de woonomgeving de wettelijk toegestane decibels 

overschrijdt 1 ; 
- De geluidswal bij Veldwijk alleen onvoldoende is gebleken om geluidsoverlast van de A12 tegen te 

gaan.  
 
Overwegende dat, 

- De Raad het doortrekken van een geluidswal vanaf Veldwijk en het bekleden daarvan met 
zonnepanelen reeds heeft omarmt2;   

- Een hoge zandwand bekleed met zonnepanelen aan snelwegzijde en een 25-30 meter brede 
groene strook aan de bebouwde kom kan zorgen voor: 

o Klimaatcompensatie voor CO2 uitstoot; 
o Maximale reductie van geluidsoverlast door de A12; 
o Reductie van fijnstof, een gezonder leefklimaat; 
o Mogelijkheden voor groene recreatie, sport en vertier (paardenpaadje, mountainbikecircuit, 

wandel- en fietspaden en daarmee voor bevordering van beweging en gezondheid; 
o Teniet doen van de waardedaling van huizen in de buurt van snelwegen; 
o Schone duurzame energievoorziening voor Woerdense huishoudens; 
o Een beter uitzicht voor inwoners; 
o Toename van het aantal bomen;  
o Een broedplaats voor vogels, biodiversiteit verbetert, meer kans voor insecten die 

noodzakelijk zijn voor verstuiving t.b.v. onze voedselvoorziening 
 
Verzoekt het college, 
In contact te treden met Rijkswaterstaat om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019, het initiatief voor een 
gesprek met Rijkswaterstaat over het aanleggen van een geluidswal op Woerdens grondgebied aan de 
noordzijde van de A12  ( van zand met aan de ene zijde zonnepanelen en aan de andere kant een 
duurzaam groen bos met o.a. bestuivende planten. Het college rapporteert na dat gesprek met 
Rijkswaterstaat aan de raad over de haalbaarheid van het aanleggen van deze geluidswal. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Wilma de Mooij, Socialistische Partij 
Reem Bakker, Fractie Bakker 
Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 
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Bronnen:  

1. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/09/plan-100000-hectare-bos-aanplanten-langs-
snelweg-a1587746 

2. https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/arcadis/100-000-
hectare-bos-langs-snelwegen-proefballon.9581954.lynkx 

3. https://groenenwelzijn.blogspot.nl/2016/01/kunnen-bomen-geluidsoverlast-
verminderen.html  
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