
  

Motie - openhouden Polanertunnel tot een bewezen alternatief is gerealiseerd 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel stedenbouwkundige visie Stationsgebied, 
 
overwegende dat: 

1. om de stationsomgeving autoluw te krijgen er verregaande maatregelen nodig zijn 
2. het college inzet op een alternatieve route voor doorgaand verkeer aan de oostkant van 

Woerden; 
3. de wethouder bij herhaling heeft aangegeven dat een alternatief belangrijk is, maar het nu 

nog niet bekend is hoe dit er exact uit komt te zien, 
 
constaterende dat: 

1. het afsluiten van de Polanertunnel zorgt voor een complete verschuiving van de 
verkeersstromen in Woerden en leidt tot extra belasting op de overige 
hoofdverbindingswegen; 

2. deze wegen het extra verkeer niet kunnen verwerken; 
3. de aanleg van de oostelijke randweg deze problematiek niet oplost, omdat een groot deel 

van het verkeer lokaal bestemmingsverkeer is, 
 
verzoekt het college om: 

- de Polanertunnel pas te sluiten nadat alternatieven zijn gerealiseerd en het effect van het 
sluiten van de tunnel in de praktijk is getest om zo de bereikbaarheid van de stad te borgen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Namens,  
De Woerdense VVD, Florian Bos 
STERK Woerden, Rianne Vrolijk 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
Woerden voor Democratie, Reem Bakker 
 
Toelichting 
In de stukken staat dat de voorwaarde voor het sluiten van de Polanertunnel voor autoverkeer is dat 
een alternatieve route voor doorgaand verkeer aan de oostkant van Woerden beschikbaar is. Naar 
onze verwachting is dit niet voor het jaar 2030 gerealiseerd. Zolang aan die voorwaarde niet is 
voldaan, zal de Polanertunnel in gebruik moeten blijven voor autoverkeer. Met deze motie willen wij 
voorkomen dat de Polanertunnel al wordt gesloten voordat er alternatieven zijn opgeleverd en in de 
praktijk zijn getest. Te vaak zien we dat wegafsluitingen voor problemen zorgen. Daarom is het 
belangrijk om voor deze belangrijke verkeersader eerst een alternatief te realiseren en te testen wat 
er gebeurt met het verkeer als de Polanertunnel wordt gesloten. Zo kunnen er praktische lessen 
worden geleerd over de verkeersstromen op de andere wegen en kunnen aanpassingen die uit de 
praktijk nodig blijken te zijn (bijvoorbeeld aan de Utrechtsestraatweg) worden doorgevoerd voordat 
de tunnel definitief dicht gaat. 
 
Bronnen: Rapportage - Hoofdwegenstructuur Woerden 
 


