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Inleiding: 

Bij de ontwikkeling van het kassengebied Harmelerwaard is door betrokken partijen uitgegaan van de 
ontsluiting van het kassengebied voor het vrachtverkeer over de Dorpeldijk en door de wijk Vleuterweide. 
Omdat al snel bleek dat die route niet voldoet als gevolg van woningbouw dicht op de wegen en het smalle 
wegprofiel van de Dorpeldijk is gezocht naar een alternatief. De gemeente Woerden is daarvoor enkele 
jaren geleden, met medefinanciering van de gemeente Utrecht én de provincie Utrecht, gestart met de 
voorbereidingen voor een nieuwe ontsluitingsweg voor het kassengebied Harmelerwaard. Gedurende die 
voorbereidingen ontstond met de aanleg van de oostelijke randweg Harmeien de mogelijkheid om een 
directe ontsluiting naar de A12 te realiseren. 

Kernboodschap: 

Onderdeel van de voorbereidingen van de nieuwe ontsluiting is een collegebesluit uit 2010, waarin de 
voorkeur is uitgesproken om de Hugo de Vriesweg door te trekken (naar de oostelijke randweg Harmeien) 
in plaats van het doortrekken (en verbreden) van de Heldamweg over de Leidsche Rijn. Tuinders, gevestigd 
aan de Hugo de Vriesweg, hebben bezwaar tegen het doortrekken van de Hugo de Vriesweg. Deze weg is 
nu een relatief rustige en doodlopende weg en wordt in het plan van de nieuwe ontsluiting een doorgaande 
weg voor het vrachtverkeer uit het bedrijventerrein naar de A12. De tuinders aan de Hugo de Vriesweg 
hebben eind 2013 de gemeente gedagvaard, omdat zij van mening zijn dat de gemeente niet zou voldoen 
aan de afspraken die destijds zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het kassengebied. Uiteindelijk heeft de 
rechtbank in april 2015 de gemeente in het gelijk gesteld. Ondanks de duidelijke uitspraak van de 
rechtbank hebben de tuinders in de zomer van 2015 hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de 
rechtbank. Begin januari 2017 heeft het Hof de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd en is de gemeente 
daarmee opnieuw in het gelijk gesteld (als bijlage bijgevoegd). 

Financiën: 



Vervolg: 

Het college gaat nu door met de voorbereidingen voor de nieuwe ontsluiting van de Harmelerwaard via de 
Hugo de Vriesweg naar de Oostelijke randweg Harmeien. Dit betekent echter niet dat de ontsluiting al op 
korte termijn gerealiseerd kan worden. Allereerst moet een voorkeurstracé door het college worden 
vastgesteld. Daarnaast moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en nog enkele 
gronden worden aangekocht. Ook zal er nader gekeken worden naar de financiële consequenties van de 
nieuwe ontsluiting. Indien extra middelen nodig zijn, dan komen we daar bij de raad op terug. 

Het college verwacht dat het, vanwege de te doorlopen procedures, nog enkele jaren zal duren voordat de 
bouw van de nieuwe ontsluiting kan starten. 

Bijlagen: 

Arrest hoger beroep dd 03 01 17 Harmelerwaard 
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