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PDvZ wil onderzoek naar tunnel Afrikaweg
25 juni 2021, 07:59 uur
Wim Blansjaar, fractievoorzitter van Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ), zal in een
motie het college verzoeken om een onafhankelijk bureau onderzoek te laten verrichten naar
de haalbaarheid, het nut en de noodzaak van een tunnel op de Afrikaweg.
De plannen van de gemeente met het Entreegebied stuiten op veel bezwaren van de huidige
bewoners. Met name de plannen van de Afrikaweg kunnen op groot verzet rekenen als de
Afrikaweg wordt omgevormd tot stadsstraat (50km) met gelijkvloerse oversteekplaatsen, de
doorstroming van en naar de A12 onderbroken wordt en de druk van het verkeer op de Van
Leeuwenhoeklaan en de Meerzichtlaan zal toenemen.
In een eerder uitgebracht rapport, de stadsvisie uit 2017, blijkt dat er alleen gedacht is over
een tunnel die verdiept aangelegd kon worden en dat andere mogelijkheden niet onderzocht
zijn.
'Dat vindt de PDvZ jammer. In hetzelfde rapport staat namelijk ook dat afhankelijk van het
ontwerp een stadstunnel een goede gebruikswaarde heeft voor bezoekers en er een nieuwe
leefwereld gecreëerd kan worden. Waarom zijn deze mogelijkheden niet verder onderzocht',
vraagt Blansjaar zich af.
Hij ziet vele voordelen voor een tunnel, die eventueel half verdiept ligt of zelfs bij een
mogelijkheid van een geboorde tunnel zoals de Sijtwendetunnel of de recentelijke Rotterdams
baan in Den Haag.
Door een tunnel te bouwen over de Afrikaweg kan er dichter tegen de Afrikaweg worden aan
gebouwd. Dit impliceert dat de beschikbare grond beter benut kan worden. Op het dak van de
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tunnel kan een stadspark verrijzen. Ook geluidsoverlast, luchtvervuiling en fijnstof worden op
deze manier beter beheersbaar. De voetgangers kunnen veilig oversteken en het verkeer kan
beter doorstromen.
Blansjaar noemt het 'een mooie kans voor Zoetermeer om veel problemen die gaan ontstaan
op basis van de huidige plannen te voorkomen'.
Financieel
Het college heeft zes thema's benoemd waar de Enecogelden aan besteed moeten worden.
'Raadsleden van veel partijen in de raad hebben geuit dat de besteding van de Enecogelden
iets blijvends voor de inwoners van Zoetermeer moet zijn. Door een onafhankelijk onderzoek
te verrichten naar een tunnel zouden bij een positief advies deze gelden uitermate goed
besteed kunnen worden aan de tunnel.'
Indien de raad deze motie van de PDvZ omarmt, kan er een onderzoek komen naar de
haalbaarheid van een tunnel.
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