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Aan alle partijen en leden van 
Provinciale Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Woerden, 5 juli 2016. 

Geachte leden van PS, 

Nog niet zo lang geleden heeft u zich bij meerderheid van stemmen uitgesproken tegen de 
aanleg van een industrieterrein in de polder Wulverhorst te Woerden. 
Middels dit schrijven willen wij u laten weten dat de gemeente Woerden uw besluit 
momenteel met een eerste stap richting een industrieterrein probeert te ontwijken, met het 
afgeven van een ontheffingsvergunning voor een opslagterrein op de geluidswal gelegen in 
deze polder, op nog geen 20 meter afstand van onze woningen. 
Wij maken ons grote zorgen en willen graag de diverse argumenten tegen dit plan met u 
delen. Bijgaand treft u dan ook ons gemotiveerde bezwaarschrift aan. 
Wij hopen dat u de gemeente Woerden duidelijk zult maken dat deze ontwikkeling 
ontoelaatbaar is, dat u uw rol als gebiedregisseur serieus neemt en dat u uw instrument 
'reactieve aanwijzing' gaat inzetten indien de gemeente dit plan wil doorzetten. 

Wij horen heel graag van u, 
met de meeste hoogachting, 
namens bewonerscomité Kromwijkerdijk, 

Mariette Kooijman 
Kromwijkerdijk 112a 
3448 HW Woerden 
tel. 06-21631662 
mariette.kooiiman@hetnet.n1



Aan het College van B&W 
Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden

Woerden, 4 juli 2016. 

Betreft: Bezwaarschrift tegen tijdelijke bestemming voor opslag - perceel WDNO1A 
5879G0000 - tussen de Hollandbaan en Kromwijkerwetering 

Van dit bezwaarschrift is een afschrift naar de gemeenteraad gestuurd en tevens naar 
de Provincie Utrecht. 

Geacht college, 

Als bewoners van de Kromwijkerdijk willen ondergetekenden bezwaar maken tegen de 
ontheffing van de bestemming van de groenstrook tegenover de woningen van 'openbaar 
groen' voor 'tijdelijke opslag'. 

Middels dit schrijven willen wij ons bezwaar nader toelichten. 

Het mag duidelijk zijn dat de voorgenomen bestemmingswijziging een aantasting is van het 
landelijke aanzien van de Kromwijkerdijk met haar karakteristieke lintbebouwing, alsmede 
van de omgeving en het uitzicht uit onze woningen. 
Belangrijk is ook hoe de stad Woerden zelf tegen de Kromwijkerdijk aankijkt, hoe men dit 
gebied waardeert, en of men zich realiseert dat de voorgenomen bestemmingswijziging 
daarmee geheel in conflict is. Bebouwing en een industneel opslagterrein is volstrekt 
ontsierend en daarmee in het geheel niet passend in dit gebied. Dit zal rauw op het dak 
vallen van de zeer vele Woerdenaren die de Kromwijkerdijk dagelijks gebruiken als 
recreatieroute, om hier te wandelen, te fietsen, te skaten of te kanoën. Deze route wordt 
hiermee zwaar geweld aangedaan. 

Wij citeren uit het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Middelland en Honthorst (21 mei 2013): 
De strook ten zuiden van de Wulverhorstbaan is in het plangebied meegenomen. Deze zone 
langs de Kromwijkerdijk vormt een overgangsgebied van het landelijk gebied naar het 
stedelijk gebied. 

Meer specifiek beschrijft Het Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld 
(3 juli 2008) de visie van de gemeente Woerden: 
Omschrijving beeldkwaliteit Kromwijkerdijk 
De Kromwijkerdijk en de bijbehorende wetering vormen de noordelijke begrenzing van de 
polders Kromwijk en Wulverhorst. Het Middeleeuwse kasteelterrein Wulverhorst, dat van 
Rijkswege beschermd is, is de belangrijkste getuige van de lange en rijke cultuur-
geschiedenis van deze dijk. De bebouwing bestaat uit overwegend langhuisboerdenjen, 
voorzien van met riet gedekte wolfkappen uit de periode 1600-1940, waarvan een 
verhoudingsgewijs groot aantal als Rijksmonument bescherming geniet. Deze bebouwing is 
aan de zuidzijde gelegen. Van oorsprong was de wetering aan de noordzijde vrijwel 
onbebouwd. De hoge cultuurhistorische waarde wordt mede bepaald door de ouderdom, de 
hoge mate van gaafheid van de bebouwing en het grote aantal Rijksmonumenten. Ook de 
zorgvuldig gedetailleerde, kwalitatief hoogwaardig gebouwde bijgebouwen, waaronder 
tevens een aantal Rijksmonumenten (nr 1, 3, 5), versterken de beeldkwaliteit.



Kortom, niet alleen de bewoners maar ook de gemeente Woerden zelf heeft aangegeven 
dat de beeldkwaliteit van dit gebied belangrijk is. 
Met de toestemming tot de vestiging van garagebedrijf Midland is hierop al inbreuk gemaakt, 
waarna echter de bewoners is verzekerd dat dit het enige bedrijf zou zijn dat langs de 
Kromwijkerwetering gevestigd zou worden. Ondanks deze toezegging is dit bedrijf de 
afgelopen jaren qua oppervlak verdubbeld en is recent verderop tevens een Shell 
benzinestation gevestigd. Dit alles bij elkaar is al genoeg schade aan de beeldkwaliteit. 
De Kromwijkerwetering stroomt al vele eeuwen langs het nu bedreigde gebied en wordt 
vanuit cultuurhistorisch oogpunt getypeerd als 'zeer hoog gewaardeerd'. Het is algemeen 
overheidsbeleid om dit soort gebieden met landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische waarden in stand te houden. 

Ons belangrijkste argument is daarbij ook dat, geheel in tegenstelling tot wat de gemeente 
beweert, er geenszins sprake is van een 'braakliggend terrein'. 
Om te beginnen is de definitie daarvan: 
Van gronden die braak liggen wordt gesproken als deze gronden op dat moment niet de 
beoogde functie (landbouw; stedenbouw) vervullen. 

Het huidige terrein heeft als bestemming 'groen', heeft archeologiewaarde 3, en heeft deels 
als bestemming waterstaatsdoeleinden. Het terrein is als zodanig ook daadwerkelijk in 
gebruik. Behalve dan dat het al langere tijd door diverse partijen illegaal wordt gebruikt voor 
opslag. lets waar de gemeente in het verleden al door de bewoners diverse malen op is 
gewezen, maar waar nog steeds geen actie op is ondernomen. Dat dit feit mede gebruikt 
wordt als motivering om de vergunning toe te kennen, is totaal ongepast, evenals het feit dat 
deze opslag 'informeer wordt genoemd in plaats van 'illegaal. 
Dat in de vergunningtoekenning wordt gezegd dat 'dit plan past in een goede ruimtelijke 
ordening' getuigt van een zwaar vertroebelde blik op de werkelijkheid. Dergelijke activiteiten 
horen niet thuis in een groenstrook die grenst aan landelijk gebied en een eeuwenoude 
polderweg met karakteristieke lintbebouwing. 

Bovendien is het zwaarstwegende argument dat de groenstrook feitelijk een geluidswal is. 
In 1978 is namelijk na lang beraad met de gemeente over de consequenties van de aanleg 
van 't Vinkje, ter compensatie voor de geluidsoverlast die de Wulverhorstbaan met zich 
meebrengt, 'een brede groenstrook met daarin een geluidwerende voorziening' aan de 
bewoners van de Kromwijkerdijk aangeboden. Nogmaals, dit is iets geheel anders dan een 
'braakliggend terrein'. Omdat er in de omgeving verder geen infrastructurele veranderingen 
hebben plaatsgevonden is aan deze functie, als geluidswal, niets veranderd. 

Wij nemen aan dat de gemeente zelf in het bezit is van de onderliggende stukken, maar wij 
verwijzen graag naar de toelichting behorende bij het bestemmingsplan `Middelland' van de 
gemeente Woerden van mei 1978. 
De gemeente Woerden heeft in mei 1978 een rapport laten opmaken door DHV Raadgevend 
Ingenieursbureau BV uit Amersfoort. Daarin staat dat de geluidswal 2,50 meter hoog moet 
zijn 
Aangezien het doel van de 'groenstrook' geluidswering is, is het ongepast om daarop nieuwe 
activiteiten te gaan ontplooien die ook weer overlast aan licht en geluid met zich mee zullen 
brengen. 

Overigens, nu wij in het kader van dit bezwaar de details er weer bij gezocht hebben, moeten 
wij constateren dat de geluidswal in de loop der jaren flink is ingeklonken. Wij willen dan ook 
middels deze brief een dringend verzoek doen aan de gemeente om de wal zo spoedig 
mogelijk weer naar de noodzakelijke oorspronkelijke hoogte te brengen. 

De bewoners van de Kromwijkerdijk willen ook graag een kanttekening plaatsen bij de 
volgende beschrijving:



De tijdelijke opslaglocatie wordt rondom voorzien van een groenvoorziening. Er wordt voor 
gekozen om een variatie aan bes- en bloemdragende soorten toe te passen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van inheems en gebiedseigen materiaal. Met de groenvoorziening wordt het 
perceel groen afgeschermd en sluit daarbij ook aan bij de groene hoofdstructuur van de 
gemeente Woerden. 

Dit laatste is een zwaar overdreven en ongepaste beschrijving; namelijk dat een 
groenvoorziening die is bedoeld om een nieuwe industriële opslagplaats te verdoezelen, 
aansluit bij de groene hoofdstructuur. Bovendien zal tegen de tijd dat deze groenvoorziening 
enige hoogte heeft bereikt, de vergunningstermijn waarschijnlijk afgelopen zijn. 
Daarbij hebben de geplande struiken ongeveer 6 maanden per jaar geen bladeren waardoor 
er helemaal geen sprake is van afscherming. Ook zien wij niet hoe deze struiken een 
bebouwing uit het zicht moeten houden die oploopt tot 6 meter hoog, inclusief de 
bijbehorende lichtmasten van 8 meter hoog die het terrein moeten gaan verlichten. 
Daarnaast zal het toegangsgedeelte open moeten blijven, waardoor men juist op het 
moment dat men Woerden komt binnenrijden een 'prachtig' zicht krijgt op de opslaglocatie. 

Bovendien is de ontsluiting van het terrein verkeerstechnisch gezien problematisch. Het had 
al heel wat voeten in de aarde om de zuidelijke randweg met de andere wegen en fietspaden 
aan te sluiten op de nieuwe turbo-rotonde die gaat worden aangelegd. Nog een extra weg 
daarop aansluiten lijkt ons onhaalbaar en onverantwoord. 

Inmiddels is aan ons bekendgemaakt dat de aanleg van het extra fietspad op de geluidswal 
niet doorgaat. Het blijkt dat het initiatief daartoe van u als gemeente afkomstig is. De 
motivatie daarvoor was naar verluid dat de geluidswal "vrij" moest blijven, met een eventuele 
mogelijkheid tot ontsluiting. De heren Van de Puttelaar en Ten Hove kwamen ons persoonlijk 
vertellen dat het terrein "vrij" zou blijven. Zij, en wij allemaal, hebben dat uitgelegd als het 
handhaven van de huidige bestemming "groen". Wij zien het als een bewuste misleiding van 
uw kant richting de provincie en de bewoners hetgeen bestuurlijk niet de schoonheidsprijs 
verdient. 
Gelukkig bestaat nog steeds de mogelijkheid dit recht te zetten. Onze eis is dus dat het 
terrein inderdaad "vrij" blijft, zoals de bewoners herhaaldelijk is toegezegd en ook altijd de 
bedoeling is geweest. 

Wij storen ons sowieso aan het gebrek aan informatie en communicatie. Over de zuidelijke 
randweg is regelmatig overleg geweest, terwijl wij over deze plannen taal noch teken hebben 
gehoord. 

Overigens is er een goed alternatief voorhanden, in plaats van boven op de geluidswal. 
Langs de oprit van de Al2 richting Utrecht ligt namelijk een ongebruikt groot stuk asfalt, ooit 
bedoeld als carpoolplaats; een volledig mislukt project. Deze is nooit in gebruik genomen 
terwijl het asfalt lnog steeds in het weiland ligt. Een goede plaats voor een opslagterrein, 
uitstekend bereikbaar en gelegen aan Reinaldaweg en Rijksweg. 

Samenvattend: 
- Wij maken op grond van bovengenoemde argumenten bezwaar tegen de 
vergunningtoekenning en het wijzigen van de bestemming van het perceel 'groen' aan de 
noordzijde van de Kromwijkerwetering. 
- Wij verzoeken de gemeente de kwaliteit van de geluidsbeperkende maatregel die de 
groenstrook bevat te onderzoeken op de in 1978 vastgestelde waarden en de geluidswal zo 
nodig aan te passen (op te hogen). 
• Wij verzoeken de gemeente te handhaven op het illegaal opslaan van bouwmateriaal en 
voertuigen op het perceel dat als bestemming 'groen' heeft en al het illegale materiaal te 
(laten) verwijderen.



Mariëtte Kooijman 
Kromwijkerdijk 112a 
3448 HW Woerden 
tel. 06-21631662

Aanvullende vragen zijn nog: 
1. Voor welke werkzaamheden en ten behoeve van welk project was de gemeente van plan 
de ontheffings-vergunning af te geven? 
2. Waarom wordt gesproken over een vergunning voor 10 jaar, terwijI de betreffende 
werkzaamheden 7 jaar duren? 
10 jaar is overigens een zeer lange 'tijdelijke' periode. Ons inziens is in zo'n geval de kans 
groot dat deze 'tijdelijke 10 jaar' sluipend verandert in 'voor onbepaalde tijd', dus volstrekt 
onwenselijk. 

Afsluitend: 
Het moet de bewoners van de Kromwijkerdijk van het hart dat zij zich door de gemeente, 
provincie en overheid ernstig aangetast voelen in hun woonplezier. De afgelopen 10 jaren 
zijn zij geconfronteerd met het verbreden van de Al2, de aanleg van de flyover en de 
spoorverdubbeling, de aanleg van de zuidelijke randweg in het kader van Al2 Bravo, en de 
plannen om een 6 ha industrieterrein in de achterliggende weilanden aan te leggen. Voor dit 
industrieterrein is door de provincie Utrecht geen toestemming gegeven maar desondanks 
heeft de gemeente Woerden tot op de dag van vandaag dit wel opgenomen in de 
Gemeentelijke Structuurvisie en de Leidraad Herstructurering. 
Al deze plannen zijn niet alleen een aantasting van het waardevolle cultuurhistorische 
gebied, maar tasten ook het aanzicht en de waarde van de woningen en boerderijen aan de 
Kromwijkerdijk aan, plus de recreatieve functie die het gebied heeft. 
En nu dan weer deze wens tot bestemmingsplanwijziging. Wij zouden het als bewoners erg 
op prijs stellen als wij, en dit waardevolle gebied, voorlopig met rust gelaten zouden worden 
en dat de gemeente een andere locatie zoekt voor haar plannen, die de polder met de 
daarbij behorende beeldkwaliteit die voor een groot deel wordt gevormd door de noord- en 
zuidzijde van de Kromwijkerwetering, ernstig zullen aantasten. 

Tot slot laten wij u nog weten dat wij, naast een reactie op dit bezwaarschrift, ook een 
concreet antwoord verwachten op de door ons gestelde vragen, plus een actie om de 
geluidswal op te hogen en het daar aanwezige illegale materiaal te verwijderen. 

In afwachting, 

namens alle betrokken bewoners van de Kromwijkerdijk, 

Fam. Pak, Kromwijkerdijk 21 
Farn. van Vliet, Kromwijkerdijk 23 
Fam. van Poppel, Kromwijkerdijk 26 
Dhr. A. Borst, Kromwijkerdijk 27 
Dhr. R. Veldman, Kromwijkerdijk 28 
Fam. van der Weijden, Kromwijkerdijk 28a 
Fam. de Boer, Kromwijkerdijk 29 
Farn. Mayenburg, Kromwijkerdijk 30 
Fam. van Vuuren, Kromwijkerdijk 1141 
Farn. van Bemmel, Kromwijkerdijk 114 
Fam. Kooijman, Kromwijkerdijk 112a 
Earn. Verhoef, Kromwijkerdijk 112



M.A.T. Kooijman 
Kromwijkcrdijk 112a 
3448 HW Wocrdcn
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