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Amendement - Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, besluit het 
ontwerpraadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Geluidsmaatregelen Hollandbaan’ als volgt te wijzigen 
 

1. Het college de opdracht te geven om, op de Hollandbaan tussen het kruispunt Waardsebaan 
– Hollandbaan en de rotonde Molenvlietbaan – Hollandbaan geluid reducerend asfalt in 2023 
te realiseren. 
Het college de opdracht te geven om in 2023, op de Hollandbaan tussen het kruispunt 
Waardsebaan – Hollandbaan en de rotonde Molenvlietbaan – Hollandbaan, een WHISwall 
te realiseren.  

2. Het college de opdracht te geven om kort voor de daadwerkelijke realisatie van de 
Rembrandtbrug te overwegen of de realisatie van een WHISwall noodzakelijk is en de raad 
hier een definitief besluit over te laten nemen. 
Het college de opdracht te geven om in 2023 samen met de woningeigenaren van de 
woningen dicht bij de kruispunten, waar in het huidige onderzoek geen effectieve 
geluidsmaatregelen mogelijk zijn gebleken, alsnog te bekijken of er met 
maatwerkoplossingen mogelijk zijn die het geluidsniveau in achtertuinen verlagen en deze 
uit te voeren, mits de maatschappelijke kosten en baten in verhouding redelijkerwijs in 
verhouding zijn.  

3. Hiervoor een bruto investeringskrediet van € 180.000 1.900.000 beschikbaar te stellen en de 
financiële effecten door middel van een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting te 
verwerken 

 
Toelichting: 
Al voor de reconstructie van de Hollandbaan en Waardsebaan hebben inwoners de gemeente en de 
raad tijdens inloopavonden laten weten dat hier geluidsoverlast werd ervaren. Tijdens de 
reconstructie zijn hier te weinig maatregelen voor getroffen en is een door de raad aangenomen 
motie niet uitgevoerd. Er heeft zelfs een verschraling van bestaand groen en grondverhoging 
plaatsgevonden. In Woerden is er geen zelfde situatie waar de tuinen direct aan de weg liggen. Het 
gaat hier dus ook niet alleen om geluid maar ook om fijnstof en gezondheid van de inwoners. 
Uitstellen tot het realiseren van een brug is zeer onwenselijk. De problemen lossen zich door de tijd 
niet vanzelf op. 
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