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Zwietenweg Oost versus Kromwijkerwetering 

De gemeente Woerden beweert dat van Zwietenweg-Oost  een andere locatie is dan de geclaimde locatie uit 

2012/2013. Het college van Woerden verwoordt de gevoelens van omwonenden, die hebben aangegeven 

moeite te hebben met het verlies van het open landschap en cultuurhistorie. Dat ruimtelijk en landschappelijk 

gezien een industrieterrein op deze locatie als goed inpasbaar wordt beoordeeld is onzes inziens  zeer kort 

door de bocht. Immers de argumenten die in onze zienswijzen in 2012-2013 en recent  werden verwoord 

gelden in vele opzichten ook voor de oostkant. Wat betreft de verwachting van de medewerking van de 

provincie kan gesteld worden, dat reden van afwijzing door de Provincie van de locatie Kromwijkerwetering 

als bedrijventerrein dezelfde zal blijven voor het gehele gebied rond de Burg. van Zwietenweg. De provincie 

zal dit besluit blijkens de ons ter beschikbare informatie en documentatie consequent handhaven!! Dat werd s 

vanuit de provincie nog eens benadrukt in een brief aan het college van Woerden gedateerd 30 juni 2016 en 

in een herziening van de PRS in 2018 nog eens benadrukt.                                                                                      

Het argument dat de locatie van Zwietenweg Oost een andere locatie is, dan in 2013 is dus onjuist. Dat nu 

het deel aan de west kant  er buiten wordt gehouden volgens de plannen van Woerden, wordt nu oneigenlijk 

gebruikt om de oostkant te claimen. Het amendement waar het  in 2013 gaat geldt  met name ook  de oost 

kant omdat het toen nog een ongedeeld gebied was. Immers met aanleg van de van Zwietenweg werd pas in 

2016 begonnen en eerst in 2018 in gebruik genomen.  

Meer dan 6 ha.                                                                                                                            
Vanuit het huidige provinciale beleid wordt er ruimte geboden voor 6 hectare schuifruimte. En dus geen 9 ha 

zoals het college van Woerden opteert. En dus zeker niet voor de 13 ha die ook in het voorliggende 

haalbaarheids onerzoeks rapport  (van de gemeente Woerden) wordt genoemd (zie blz. 12). Er is volgens het 

college daar een robuuste onderbouwing voor aanwezig om de provincie en de regio te overtuigen. De 

onderbouwing gebeurt door het college op blz. 12 laatste alinea).                                                                        

Volgens het Bureau Stedelijke Planning geeft  een recente berekening (september 2020) aan, dat de totale 

vraag binnen de gemeente Woerden zich bevindt in een bandbreedte van circa 10 tot 13 hectare tot 2030. 

Het bureau acht daarbij de bovenkant van de bandbreedte realistischer. De private ontwikkeling van het 

bedrijventerrein De Voortuin( in Woerden) wordt ruim 4 hectare groot. De omvang van schuifruimte zou dan 

ruim 8 hectare moeten zijn. Om te kunnen voorzien in de behoefte vanuit de bedrijven in Woerden acht het 

Bureau Stedelijke Planning het noodzakelijk om Schuifruimte en de Voortuin beide tot ontwikkeling te 

brengen. Geadviseerd wordt om in te zetten op de bovenkant van de bandbreedte van 6 tot 9 hectare 

schuifruimte.                                                                                                                                                                

Onze kanttekening hierbij is, dat in het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Woerden zowel het 

Westelijk deel van de Burg. van Zwietenweg als het Oostelijk deel regelmatig bestempeld als plangebied.  

Het is zuiverder om dit aan te geven als onderzoekslocatie  (van Zwietenweg) waarbij uit het  

haalbaarheidsonderzoek naar voren komt dat het westelijk deel niet als gebied haalbaar is en dus geen 

onderdeel uitmaakt van het plan.                                                                                                                          

Opvallend is ook dat in het rapport de vorm van het gebied bij de Burg. van Zwietenweg niet consistent is 

weergegeven (soms wordt zowel de van Zwietenweg West  samen de van Zwietenweg Oost genoemd, dat is 

dus in tegenspraak met hetgeen hiervoor in de de vorige regel wordt genoemd. 

Oppervlakte                                                                                                                             
De gemeente heeft de wens om 6 tot 9 hectare schuifruimte te realiseren. Het is gebruikelijk om bij 

bedrijventerreinen te spreken over netto uitgeefbare oppervlakte, zodat het verband met de ruimtebehoefte 

goed kan worden gelegd. Inpassing met wegen, groen en water leidt tot een bruto oppervlakte die per locatie 

kan variëren. Een gewenste netto oppervlakte van 6 hectare is voor elke locatie als uitgangspunt genomen. 

Hogere eisen van  andere overheidsinstanties zou op deze frase wel eens ongewenste effecten kunnen 

hebben op de bruto-netto berekeningen. De gewenste  6 ha wordt zo maar even wordt uitgebreid naar 13 ha. 

Opvallend bij de tekeningen  is ook dat het plan gebied over de helft van de veehouderij geprojecteerd staat. 

Is het de bedoeling van de boer om slechts de helft te verkopen Of is het de bedoeling van de gemeente 

Woerden om slechts de helft te verwerven? Op de impressie is de boerderij trouwens van de aardbodem 

verdwenen.  
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Juridische haalbaarheid en realisatietijd.                                                                                  
Voor alle locaties is de gemeente afhankelijk van instemming en medewerking van de provincie Utrecht. 

Schuifruimte staat weliswaar verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening, maar alle 

aangewezen onderzoek locaties liggen buiten de rode contouren die de provincie gesteld heeft. .. Hier staat 

dat uitbreiding van bedrijven terreinen plaatsvindt als er aansluiting is op bestaand bedrijventerrein of stedelijk 

gebied, maar niet de aangedragen locatie Kromwijkerwetering nu genoemd van Zwietenweg Oost , die 

locatie is nadrukkelijk in de PRS uitgesloten, zoals eerder hierboven is aangetoond.                                           

Hoewel in de eindrapportage van de gemeente Woerden andere argumenten worden gebruikt is de locatie 

Burg. van Zwietenweg niet aangesloten op een ander bedrijventerrein. 

Ruimtelijke inpassing in het gebied.                                                                                                       
Volgens de gemeente Woerden scoort deze variant redelijk vanwege de logische ligging direct aansluitend op 

het bestaande bedrijven terrein Middelland, gelegen aan de nieuwe aansluiting op de randweg.                             

De bewering van deze directe aansluiting is bezijden de realiteit in verband met de beschermde historische 

lintbebouwing van  de Kromwijkerdijk.  Zoals reeds op verschillende plaatsen, door u en ons ,onderkend.                  

Zie de zin onder ruimtelijke inpassing hieronder !!!                                                                                                   

De gemeente Woerden beweert, dat de impact op het landschap minimaal is, omdat het niet in het open 

veenweidegebied ligt.                                                                                                                                                 

Bij het tot stand komen van de van Zwietenweg werd het tegenovergestelde beweerd, toen ons beroep met   

de vraag om een geluidswal, dat beroep werd verworpen vanwege het open landschap. Dit werd zelfs door 

de Raad van State in de uitspraak op dat  beroep  in het eindvonnis door de rechter aangegeven. Wij kunnen 

niet genoeg stipuleren, dat het niet minimaal is, maar catastrofaal voor het landschap want het college van 

Woerden spreekt het  zelf uit in de volgende zin:                                                                                                   

Wel maakt de locatie onderdeel uit van de cultuurhistorische polder Wulverhorst en is het deels aangegeven 

in de Structuurvisie als “cultuurhistorische en agrarische voortuin”.                                                                        

We zouden zeggen als Woerden er dan geen rekening mee houdt, doet u het dan wel in overeenstemming 

met het amendement uit 2013 . Bij de aanleg van het BRAVO project werd daar immers ook al duidelijk 

anders over gedacht! 

Beschrijving van het plangebied                                                                                                   
Het voorstel is om op deze locatie een markante entree met groen, bomen en water te maken. In het 

voorgestelde ruimtelijke concept, wordt net als bij de andere locaties door middel van een groen manchet het 

bedrijventerrein landschappelijk ingepast. Bewust is ervoor gekozen om alleen bedrijfspanden aan de 

oostkant van de Burgemeester van Zwietenweg te projecteren en niet de westkant.                                            

Als de provincie haar in 2013 gedane uitspraak handhaaft (daar mogen we toch als burger van uitgaan, dat 

de Provincie er achter staat wat ze beslut  (in 2013), dan moet u deze uitspraak tot een “wet” maken, dat  bij 

de totstandkoming van de Burg. van Zwietenweg de beloften  over ‘groen’ gedaan ook gerealiseerd worden. 

Wilt u het dan nu ook vastleggen, zodat achteraf niet geconstateerd hoeft te worden, dat daar onvoldoende is 

voldaan? Bij de ontwikkeling van de zuidelijke randweg in het BRAVO plan werd nadrukkelijk de openheid 

van het landschap toegezegd.                                                                                                                                U 

begrijpt dat we u oproepen op tot een geloofwaardige Provincie in gedane toezeggingen en deze locatie uit 

de PRS houden en laat ook de oostkant met enige esthetische aanpassing intact..                                                   

Inmiddels heeft de vergadering van de gemeenteraad van Woerden plaatsgevonden  Het besluit is nog niet 

gevallen, omdat er een motie wordt ingediend, waarbijnagenoeg  alle partijen zich aansluiten om er bij de 

provincie op aan te dringen de locatie Parallelweg in heroverweging te nemen, omdat alle partijen niet 

gelukkig lijken te zijn met de gekozen locatie van Zwietenweg Oost. 

Namens het bewoners comite Kromwijkerweterin  (nu van Zwietenweg) 
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