


De laatste zin hier is 
suggestief. Namelijk ten tijde 
van de PRS bestond de Burg. 
van Zwietenweg nog niet en 
was er derhalve ook geen 
sprake van een ‘westzijde’



In deze impressie staat het 
industrieterrein strak tegen de 
Boerderij van dhr. Pak aan

Bijzonder is ook dat de 
varkensstallen en boerderij van 
Kreuger hier van de aardbodem 
verdwenen zijn terwijl het 
plangebied slechts voor de helft 
over de veehouderij ligt en er 
dus minstens nog een halve 
boerderij moet staan strak tegen 
het plangebied aan.



In deze impressie staan er ook bomen aan de westzijde van de Burg. van Zwietenweg. Dat ziet er wel fraai uit. 
Echter bij de aanleg van de weg is door bewoners indertijd al nadrukkelijk gevraagd om de weg met bomen en 
bosschages aan het zicht te onttrekken. Ondanks herhaald aandringen bij de provincie is dat ongeacht eerdere 
toezeggingen niet gelukt. Reden: De grond was namelijk geen eigendom van de provincie.
Concreet: Als de gemeente het aanzien van de weg wil verbeteren zal er ook grond aan de westzijde aangeschaft 
moeten worden. Dat lees ik nergens terug en vraag mij af of dat in de kostenraming is meegenomen.



Volgens deze impressie steken de panden ver boven de snelweg uit. En dus ook ver boven de 
bebouwing. Dat is wel een kolossaal geheel in een relatief kleine ‘oksel’. 
Openheid wordt zo echt niet behouden.



 

 

Moet dat niet 3  of meer eigenaren  zijn? 

Wij zijn blij met dit inzicht waar wij al sinds 2011 voor gestred en hebben 

Wij verzoeken de gemeente nu wel dringend om dit ook consequent door te  
voeren in de structuurvisie zodat de waarde van onze woningen niet nadelig  
beïnvloed worden en de onzekerheid weggenomen wordt 





In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt sluit de oostzijde niet logisch aan op 
het industrieterrein Middelland. De prachtige Kromwijkerdijk (de oudste dijk van 
Woerden) met de daaraan verbonden lintbebouwing ligt er nog tussen.

Wij zijn blij met dit inzicht waar wij ons al sinds 2011 voor hebben ingezet.
Wij verzoeken de gemeente nu wel dringend om dit ook consequent door te 
voeren in de structuurvisie en de onzekerheid voor de bewoners aldaar weg te 
nemen.
Ook graag een haalbare uitwerking voor de markante entree. De provincie is hier 
zelf ook al tegenaan gelopen dat de grond aan de westzijde geen eigendom is en 
derhalve de mogelijkheden voor beplanting beperkt zijn.





Saillant detail is dat op het verzoek van de bewoners om geluidsbeperkende maatregelen te treffen voor de Burg. 
van Zwietenweg dit werd afgewezen omdat de aanleg te duur zou zijn en dat het open landschap bewaard moest 
blijven.  
Toen de weg klaar was bleek er tot onze verbazing langs de gehele weg een aardenwal te liggen (die het geluid 
behoorlijk reduceerde) en waarvan wij toen gevraagd hebben om die te laten liggen.

Helaas wilde de provincie hier niet aan meewerken zoals u in deze mail kunt lezen.





In het haalbaarheidsonderzoek worden 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 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 (zie navolgende plaatjes).

Waar is de boerderij gebleven?



Hier ligt het 
onderzoeksgebied over 
een half 
boerenbedrijf.
In de impressie van het 
plangebied
is de boerderij 
weggepoetst.
Daar kan echter 
geen sprake van 
zijn. Dus het 
terrein ligt strak 
tegen de boerderij 
aan











Als 3.2 het uitgangspunt is 
voor de haalbaarheid en het 
hele  onderzoek daarmee 
rekening houdt waarom 
wordt deze restrictie aan de 
milieucategorie niet als 
grenswaarde doorgevoerd in 
het hele document. Zeker 
omdat de Burg. van 
Zwietenweg +/- scoort







Dit kan niet kloppen want voor de 
woningen is al een hogere waarde 
dan 48 dB vastgesteld door de 
aanleg van de Burg. van 
Zwietenweg. 

Daarbij wijken de verkeersaantallen 
sterk af van wat ooit voor BRAVO-3 
werd aangenomen.
Huidig 10.367 met toename van 
1.261 ipv de 32000 uit Bravo-3

Het gaat niet om het heden maar 
ook om de toekomst verwachting.
Ook zal het zwaar verkeer ten 
opzichte van personenvervoer 
toenemen.

Verder zal door het plaatsen van 
stoplichten er ook meer 
geluidshinder zijn van stationair 
draaiende motoren.



Deze plekken zijn open naar 
de westelijke kant van de
Burg. van Zwietenweg
Dat geeft sowieso meer lawaai 
voor de bewoners aan deze 
zijde.

Normaal gesproken lopen hier 
schapen

Ook als er zwaar verkeer komt 
met achteruitrij signalering 
(piepen) 

Dit vraagt zeker aandacht in de 
vorm van geluidsbeperkende 
maatregelen









Het antwoord klopt 
niet omdat het 
Kromwijkerpad bij de 
rode lijn loopt en niet 
aansluit op de Burg. 
van Zwietenweg. Ook 
langs de weg is er 
geen fietspad 
geprojecteerd.
Het kan dus 
onmogelijk als ‘groen’ 
beoordeeld worden.



Nu dan maar via de 
Kromwijkerdijk? (zie 
rode pijl)

Er is echter geen 
ontsluiting van de 
Kromwijkerdijk naar 
het industrieterrein 
geprojecteerd.
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