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Rijswijk, 9 december 2013 
 

      Aan de Raad en het College van Burgemeester  
      en Wethouders van de gemeente Rijswijk 
      Postbus 5305, 

2280 HH Rijswijk 
 
Betreft: Voetgangerstunnel onder de Haagweg. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een voorstel in voorbereiding dat zou moeten 
leiden tot een besluit van de Raad van de gemeente Rijswijk om de voetgangerstunnel onder de 
Haagweg te onttrekken aan het openbaar verkeer. Dit wil zeggen dat het de bedoeling is om de tunnel 
definitief af te sluiten. Dat is u medegedeeld bij brief van het College van 15 oktober 2013. De aanleiding 
hiervoor is - in de zienswijze van het College - de reconstructie van de Haagweg, die ertoe leidt dat er 
straks aan vier zijden bovengronds kan worden overgestoken. Daarnaast betekent, aldus het College, 
het sluiten van de tunnel ook een bezuiniging, te weten de kosten van het dagelijkse onderhoud. 
 
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. 
 
De voetgangerstunnel onder de Haagweg heeft op dit moment zeker een nuttige functie, die in ieder 
geval van belang is voor de bewoners van Cromvliet, maar ook voor die van Leeuwendaal en de 
bezoekers van het winkelcentrum Oud Rijswijk. Bewoners zijn derhalve belanghebbend bij de 
voetgangerstunnel. Voor minder validen is de tunnel een bijzonder handige en veilige oversteek van de 
Haagweg. Ook de scholen in Cromvliet en Oud Rijswijk hebben veel belang bij de voetgangerstunnel, 
omdat dit vanuit verkeersveiligheid gezien de meest denkbare veilige oversteekmogelijkheid is voor de 
schoolgaande kinderen en voor ouders met jonge kinderen en kinderwagens. 
 
Voor ons staat nog niet vast dat de nieuw te maken bovengrondse oversteekmogelijkheden een goede 
en veilige oplossing zullen gaan bieden. De reconstructie van de Haagweg zal het kruispunt 
Herenstraat/Haagweg/Geestbrugweg complexer maken, dan thans het geval is. Zo komt er een vierde 
oversteekmogelijkheid met verkeerslichten bij. Helaas is het al zeer vele jaren niet gelukt om de 
verkeersregeling op het betreffende kruispunt te verbeteren. De verwachting zou kunnen zijn, dat in de 
nieuwe situatie de verkeerslichteninstallatie beter zal kunnen worden afgesteld, maar dat moet in de 
praktijk uiteraard nog worden aangetoond. 
 

Dat overziende is onze opvatting, dat na de uitvoering en afronding van het project Haagweg eerst maar 
eens in de praktijk bekeken moet worden of er in de nieuwe situatie sprake is van een daadwerkelijke 
verbetering voor de voetgangers. Alsdan kan altijd nog worden besloten om de voetgangerstunnel op te 
heffen. Dat lijkt ons een alleszins redelijke werkwijze.  
 

In de procedure, zoals d.d. 15 oktober 2013 door het College is gepresenteerd, is er in voorzien dat, na 
een bestuurlijke behandeling van het ontwerpbesluit in december 2013 in uw Raad, er nog een 
zienswijzeprocedure zal volgen, waarna de Raad in juni 2014 zal worden gevraagd een definitief besluit 
te nemen1.Deze procedure betekent dat College en Raad op korte termijn al een principebesluit zullen 
nemen. Hoewel daarna nog een zienswijzeprocedure volgt, is door deze principebesluiten de pap als het 
ware al gestort. Belangrijk is voorts dat indien vervolgens in 2014 definitief besloten wordt om de tunnel 
te sluiten, dit tot gevolg zal hebben dat er dan geen weg meer terug is, die wellicht nodig zou zijn indien 
het in de nieuwe situatie toch tegen gaat vallen. Het kan dan wel zo zijn dat het feitelijk amoveren van de 
                                                
1 Wij hebben begrepen dat deze planning inmiddels wat zou zijn vertraagd. 
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tunnel pas aan het einde van het herinrichtingsproject van de Haagweg plaatsvindt, maar het besluit is 
dan al genomen en het uitvoerende werk bij de Haagweg zal daarop worden afgestemd. 
 
In het scenario dat wij voorstaan zijn vragen, zoals wat gaat er gebeuren met de vrijgekomen ruimte 
doen als de tunnelingangen dichtgaan, of wat zou er moeten gebeuren als de voetgangerstunnel 
duurzaam open blijft, nu niet opportuun. Dat zijn wat ons betreft te beantwoorden vragen voor een 
volgende fase. 
 
Samenvattend:  
Wij doen langs deze weg een dringend beroep op Raad en College om het proces, dat gericht is 
op het opheffen van de tunnel, voorlopig stop te zetten en pas weer op te pakken als de 
betreffende kruising na realisatie van het project Haagweg voor voetgangers een daadwerkelijke 
en veilige verbetering heeft opgeleverd. 
 
Hoogachtend,  
 
De Directeur van de Openbare Basisschool Nicolaas Beets, 
 
 
 
De heer M. van Baarle  
 
 
De Directeur van de basisschool het Zonnelicht 
 
 
 
De heer H.B. van der Kleij  
 
 

De Directeur van de Prins Maurits School,  
 
 
 
De heer A. Teune  
 
 
De Buurtcommissie Cromvliet  
 
 
 
Mevrouw N. Driece en de heer F. Brouwers 
 
 
Het bestuur van het Buurtschap Oud Rijswijk, 
de voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
R.E. Freeth     W.K. Schuller 


