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Onderwerp: Utrecht rukt op, geluidswal langs A12 bij Harmelen 
              
Geachte Raadsleden, geachte mevrouw De Bruijn, 
 
In de Woerdense Courant van 25 november 2020 wordt de aanvraag voor ‘Realisatie 
van Geluidswerende voorzieningen Langs de A12 bij Harmelen’ gemeld. Met 
mevrouw de Bruijn (in de cc) hadden wij contact over deze aanvraag. 
 
Utrecht rukt op 
De Groene Buffer https://degroenebuffer.nl (hierna DGB) is niet tegen de 
aanpassing van het geluidscherm, maar wèl tegen dit sluipende en opdringerige 
proces van Utrecht waarvan de geluidswal een voorbeeld en tegelijkertijd een 
gevaarlijke voorbode is. Zo bedreigt Utrecht Het Groene Hart waar het dorp 
Harmelen de buffer van is. Wij vragen de aandacht van de Gemeente en in het 
bijzonder van de Raadsleden voor dit sluipende proces van de oprukkende stad 
Utrecht. 
 
Ambities stad Utrecht 
Stad Utrecht is als woonstad erg gewild. Utrecht is al jarenlang de snelst groeiende 
stad van Nederland. De gemeente Utrecht heeft de ambitie om die groei – kost wat 
het kost – voort te zetten.  
 
Utrecht wil deze geluidswal 
Al meer dan 5 jaar lang wil Utrecht deze geluidswal. Dat die nodig is omdat ‘de 
bewoners van het westelijke deel van Veldhuizen (gemeente Utrecht) veel klachten 
hebben’, is een niet echt serieus te nemen argument’. ‘De commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Erfgoed van de gemeente Woerden is van mening dat hier geen geluidswal zou 
moeten komen omdat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het zicht op het 
karakteristieke open landschap wordt hiermee over een veel langere lengte 
onmogelijk gemaakt’ (1e alinea van blz. 3 – Ruimtelijke onderbouwing, 
Geluidsscherm Veldhuizen, 13 november 2020). Het behoeft nauwelijks een betoog, 
dat genoemde bewoners ook zouden kiezen voor het karakteristieke open landschap! 
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De geluidswal komt er 
De advocaat (Loyens & Loeff) die Woerden in 2016 moest helpen, bleek ook de 
huisadvocaat van stad Utrecht. Woerden verloor bij de Raad van State. De 
geluidswal zou er komen. Sterker nog, de uitvoering is al grotendeels gerealiseerd. De 
aanvraag van nu richt zich op aanpassing van het geluidsscherm. 
 
Waarom wil Utrecht deze geluidswal? 
In Nederland verschijnt vroeg of laat achter ‘elke’ geluidswal bebouwing. En dat is 
wat stad Utrecht hier vermoedelijk ook wil. Heeft het College de steun voor deze 
Utrechtse bouwplannen – op het grondgebied van Woerden - al toegezegd? 
 
Geen opoffering polder Bijleveld 
Achter deze geluidswal ligt de groene polder Bijleveld. Deze Woerdense groene 
polder opofferen voor woningbouw en/of een bedrijventerrein mag wat DGB 
betreft onder geen beding gebeuren! Het is ook niet nodig voor Woerden zelf. DGB 
zoekt (financiële) steun voor het maken van een geactualiseerd (alternatief) 
Landschaps- en Natuurherstelplan, dat wij eerder maakten voor polder Bijleveld. 
 
Samenwerkingsverband U10/U16 
Het samenwerkingsverband U10/U16 verontrust DGB ernstig. In dat 
samenwerkingsverband is stad Utrecht – met haar letterlijk misplaatste ambities - de 
sterke en eisende partij. In de U10/U16 beleent het College van Woerden haar 
grond steeds weer aan Utrecht. De Raad staat herhaaldelijk en feitelijk buitenspel.  
 
Woerden hoofdstad van het Groene Hart 
Wij zijn uiteraard niet tegen samenwerken. Wij zien echter met lede ogen, dat 
Woerden zijn eigenheid verloochend. Als hoofdstad van het Groene Hart moet 
Woerden niet meegaan in de groei-ambities van Utrecht. Woerden kan ‘groen 
groeien’ en hoeft daarvoor geen enkele groene polder op te offeren. 
 
De Raad aanzet 
DGB vindt dat de Raad het College moet wijzen op het sluipende proces van de 
oprukkende stad Utrecht. Vanuit haar ambitie dringt Utrecht plannen aan Woerden 
op – de geluidswal langs A12 bij Harmelen is daar een voorbeeld van -, waar 
Woerden vanuit haar eigenheid, weerstand aan zou moeten bieden. Anders wordt 
Woerden een vazal van stad Utrecht. 
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Vervolg 
Reacties naar aanleiding van deze brief zijn welkom op paul@degroenebuffer.nl cc 
henk@degroenebuffer.nl. In ieder geval vertrouwen wij op een tijdige reactie van de 
betrokken ambtenaren van de Gemeente Woerden waaronder mevrouw M. de 
Bruijn. 
 
PS- Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de naam en toenaam van de afzender en 
de gekopieerden (cc) in de openbaarheid komen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens De Groene Buffer 
Bert van Rossum, voorzitter. 
 


