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DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Voortgang Geluidswal Veldhuizen 

 
Op 21 september 2015 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan “Geluidswal Veldhuizen” vastgesteld. Dit 
plan maakt de realisatie van de nieuwe geluidswal langs de A12 bij Woerden-Leidsche Rijn mogelijk en is op 8 
juni 2016 onherroepelijk geworden. In uw commissievergadering van 2 juli 2018 bent u geïnformeerd over de 
voortgang. Daarbij is aangegeven u halfjaarlijks te informeren.    
 
In november 2018 is de realisatie van de geluidswal gestart. Mede vanwege de zetting van de grond vindt de 
aanleg gefaseerd over een langere periode plaats. Op dit moment is de helft van de onderbouw aangebracht. (zie 
onderstaande afbeelding). Het project verloopt volgens planning. De wal, inclusief de schanskorf en het scherm, 
zijn naar verwachting eind 2022 gereed.  
 
De concrete uitwerking van het inpassingsplan wordt voortvarend ter hand genomen en is daarmee geborgd. 
 

 
Achtergrond 
De nieuwe geluidswal komt in het verlengde van de al bestaande geluidswal langs de A12 en is nodig om de 
geluidsoverlast in de wijk Veldhuizen verder te verminderen. De financiering en realisatie van het project zijn een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
 
De geluidswal is een aarden wal en heeft een lengte van circa 660 meter. De wal heeft dezelfde hoogte als de 
bestaande wal met bovenop de aarden wal een stenen muur (‘schanskorf’). Tussen de nieuwe en de bestaande 
wal komt ter hoogte van de Veldhuizerweg een geluidsscherm van circa 180 meter lang en 9 meter hoog.  
 
Al bij de planvorming van de wijk Veldhuizen was de nieuwe geluidswal voorzien, zodat de bewoners van 
Veldhuizen prettiger kunnen wonen en minder overlast hebben van het verkeer op de A12. De wal (incl. scherm) 
worden grotendeels op het grondgebied van gemeente Woerden gerealiseerd. Omdat gemeente Woerden in het 
verleden niet wilde meewerken aan de noodzakelijke planologische wijzigingen, heeft de provincie deze 
planologische wijziging mogelijk gemaakt door middel van een inpassingsplan. Gemeenten Utrecht en Woerden 
werken inmiddels constructief samen om het project te realiseren.  

 Utrecht – Leidsche Rijn Woerden  A12 


