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Betreft: Opheffen voetgangerstunnel Haagweg  

Openbare Brandbrief 
Geachte Leden van de Raad,  
 
Op de agenda voor de Raad van 29 oktober 2013 staat tot verbazing van het bestuur van de 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk een ingekomen stuk van het College over het opheffen van de 
tunnel Haagweg en daarvoor een project en een onttrekkingsprocedure te starten. 
 
In het kort even de recente voorgeschiedenis. 
In het plenaire forum van 28 mei 2013 is het volgende over de tunnel onder de Haagweg 
besproken. Citaat uit het verslag: 

 
“De heer Verheij heeft een alternatief voorstel voor de behandeling van nummer 12 (IB 13/036). Het 
buurtschap heeft bezwaar aangetekend tegen het opheffen van de voetgangerstunnel. Kan het college 
toezeggen dat er met het buurtschap en het omgevingsteam Haagweg in overleg wordt getreden, waarop 
de raad van een nieuwe notitie met de uitkomsten van dit overleg wordt voorzien? Mevrouw Hagenaars, 
de heer De Graaf, de heer Hompe en de heer Van Dijk sluiten zich hierbij aan. Wethouder Jense gaat 
akkoord met het voorstel”.  

 
In het plenaire forum van 19 september 2013 is dit onderwerp andermaal aan de orde gesteld.  
Wij citeren: 

 
De heer Van der Veer: vragen naar aanleiding IB 13.036 Opheffen voetgangerstunnel Geestbrugweg, 
Herenstraat en Oranjelaan en herinrichten openbaar gebied. Tunnel is aangelegd voor een veilige 
oversteek van voetgangers. Het is voor de PvdA nog niet zeker dat een nieuw ingericht kruispunt het 
tunneltje overbodig maakt. Ook is het de vraag of het dichtmaken en het verwijderen van het muurtje 
bijdraagt aan een fraaier uitzicht. Misschien kan zelfs het tunneltje hergebruikt worden zodat de 
gemeenten er aan verdiend. De PvdA vraagt of het college bereidt is om het besluit tot sluiting van het 
tunneltje te heroverwegen tot het kruispunt opnieuw is ingericht en of het college bereidt is om, in overleg 
met de omwonenden, mee te denken over een alternatief gebruik van het tunneltje. 
Interruptie de heer Verheij: geeft aan dat dit punt niet aan de orde is aangezien wethouder Jensen al heeft 
toegezegd dat hij na overleg met de omwonenden zal komen met een notitie aan de raad. 
Wethouder Jensen: beaamt de door de heer Verheij gemaakte interruptie al hoewel hij zich niet kan 
herinneren dat hij een notitie heeft toegezegd. Maar dat doet hij bij dezen. De wethouder geeft aan de 
raad bij de behandeling van het onttrekken van het tunneltje aan de openbaarheid uiteindelijk beslist wat 
er met het tunneltje gaat gebeuren. Dit besluit zal waarschijnlijk genomen worden door de nieuwe raad. 
Met SBOR wordt uiteraard ook hier over gesproken. 
Toezegging: er komt een notitie waarin de gehele procedure rondom dit onderwerp staat. Er zullen geen 
besluiten genomen worden over dit onderwerp zonder de raad.” 

 
Gelet op deze voorgeschiedenis hebben wij met verbazing kennis genomen van de brief met 
bijlage van het College inzake het voorstel “onttrekking aan de openbaarheid, tunneltje Haagweg” 
dat onlangs op de agenda voor de Raad van 29 oktober 2013 is geplaatst. 
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In dat voorstel wordt immers geen verslag gedaan van het recente overleg dat het de Stichting 
Buurtschap Oud Rijswijk en het Omgevingsteam op 29 augustus 2013 heeft plaatsgevonden. 
Daarmee is het voorstel incompleet.  
 
In deze Brandbrief brengen wij u op de hoogte van de actuele situatie.  
In het overleg dat het Buurtschap op 29 augustus 2013 met de gemeente Rijswijk heeft gehad is 
het volgende afgesproken:  
 

• De voetgangerstunnel blijft vooralsnog open. 
• Alle vier geplande oversteekplaatsen rond de kruising Geestbrugweg-Haagweg-

Herenstraat, zoals voorgesteld binnen het Project Haagweg, worden gerealiseerd. 
• Indien, na realisatie van de vier oversteekplaatsen en na een ruime periode, het in de 

praktijk duidelijk is geworden, dat de nieuwe situatie een ten opzichte van de huidige 
situatie aantoonbare en bewezen verbetering is voor het veilig en gemakkelijk kunnen 
oversteken, kan het eventueel afsluiten van de voetgangers-tunnel(s) onder de Haagweg 
door opnieuw weer aan de orde worden gesteld. 

 
Dit is dezelfde avond in het Omgevingsteam Haagweg besproken. Vorenstaande afspraak werd 
onderschreven, op basis waarvan het Omgevingsteam besloten heeft het agendapunt “Ontwerp 
vrijkomende ruimte kruising Haagweg/Geestbrugweg/Herenstraat” van de agenda af te voeren. 
Deze recente bevindingen zijn niet in de notitie vermeld. 
 
Ter verduidelijking brengen wij het volgende onder uw aandacht.  
Het kruispunt Herenstraat/Geestbrugweg/Herenstraat functioneert nu voor alle verkeerssoorten 
slecht. Voor voetgangers en zeker voor ouderen en mensen met kleinere kinderen zijn er extra 
handicaps, omdat de bovengrondse oversteek niet of nauwelijks in een keer gemaakt kan worden. 
De tunnel voorziet op dit moment in een goede oplossing en wordt in onze frequente 
waarnemingen goed gebruikt.  
Het is nog de vraag of in de nieuwe situatie met oversteekmogelijkheden aan vier zijden de 
verkeersregelingen zodanig goed zullen gaan werken, dat het totale kruispunt, ook voor het 
langzaam verkeer, beter gaat functioneren.   
Wij zijn geen voorstander van het opheffen van de tunnel, maar willen ook niet voorbij gaan aan 
andere opvattingen. Daarom is het compromis ontstaan om eerst maar eens te gaan bekijken of 
het in de nieuwe situatie allemaal beter gaat werken. 
In spreekwoordtaal: “gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt”.  
 
Weliswaar wordt u nu niet voorgesteld om een definitief besluit te nemen, maar impliciet wordt wel 
uw instemming gevraagd het herinrichtingsproject en de onttrekkingsprocedure te starten, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4. van de Algemene Wet bestuursrecht. Die aanpak 
past niet binnen genoemd compromis en is in dat verband ook zonde van aan deze procedure te 
besteden tijd en te maken voorbereidingskosten. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
 
De voorzitter,        De secretaris, 
 

W.G.            W.G. 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
 


