
PvdA komt met voorstel om meer woningen te bouwen 

’Doe de Randweg in tunnel’ 

 

Maarten Wiedemeijer op een plek waar de Randweg prima ondergronds kan gaan. 
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HAARLEM 

Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden om een deel van de Westelijke Randweg te ondertunnelen. Op de beschikbare 
grond die boven de weg vrijkomt, kunnen dan woningen worden gebouwd. 

Dat voorstel doet de PvdA in een oproep aan het college van B en W. Vertolker van de ambitieuze plannen is raadslid Maarten 
Wiedemeijer (30). Al ruim een jaar wordt er in de fractie van de PvdA nagedacht over dit ambitieuze plan. Wiedemeijer, die 
campagne voerde voor de partij: ,,Voor de raadsverkiezingen waren er twee denkrichtingen in de partij. Er moeten meer woningen 
komen en we moeten bouwen voor de juiste groepen. We willen dat er 40 procent sociale huurwoningen komen en 40 procent moet 
middeldure huur en koopwoningen worden. We hebben een anonieme enquête gehouden. Meer mensen kwamen op het idee iets te 
doen met de Westelijke Randweg, dus zo gek is het niet. We moeten groot durven denken.” 

Vol 

Want Haarlem moet wat doen, wil het tegemoetkomen aan de wens om tienduizend woningen te bouwen, zegt Wiedemeijer. De stad 
is namelijk al tientallen jaren vol. Dat betekent dat nieuwe gebouwen de hoogte in moeten. Ook moet er worden gezocht naar nieuwe 
plekken om huizen te bouwen. Zo kwam Wiedemeijer met de fractie op het idee om iets te doen met de Westelijke Randweg. ,,In 
Oostpoort bij Ikea wordt gebouwd en in Haarlem Zuidwest. De vraag is wat er nog meer mogelijk is en dan kom je al snel uit bij de 
Westelijke Randweg. Daarbij denk ik aan het noordelijke deel van Haarlem-Noord tot aan de Kleverlaan. Het zuidelijke niet, want 
daar ligt het Westelijk Tuinbouwgebied en dat willen we groen houden.” 

De fractie roept het college van B en W na het zomerreces in zogeheten artikel 38 vragen op te onderzoeken wat er mogelijk is. Ook 
vraagt de fractie zich af of er eerder een dergelijk onderzoek is gedaan. Als dat zo is, dan moeten die onderzoeken beschikbaar 
worden gesteld. Zo niet dan willen de socialisten dat het college bereid is een verkenning te doen naar de mogelijkheden. Dat moet 
dan in samenspraak met de provincie gebeuren want die is eigenaar van de weg. Wiedemeijer ziet graag een onderzoeksvoorstel van 
het college tegemoet. Daarin zouden wat hem betreft diverse scenario’s moeten staan en de kosten van een onderzoek. De PvdA wil 
dat er een zogeheten kosten-batenonderzoek komt. ,,Een tunnel kost natuurlijk geld”, zegt Wiedemeijer. ,,Maar hij hoeft niet zo duur 
te zijn. Je kunt boren zoals bij de noord-zuidlijn in Amsterdam is gebeurd en wat heel duur is maar je kunt de tunnel ook in een 
betonnen bak bouwen. Die bak maak je dicht en daarboven komt dan grond beschikbaar voor woningen. Woningen leveren geld op.’’ 
Hoeveel woningen er kunnen komen, weet Wiedemeijer niet precies maar het kunnen er zomaar vele duizenden zijn. 

Stadsbeeld 

,,We moeten af van de auto’s in het stadsbeeld. Ook moeten we slim en creatief met de bestaande ruimte omgaan om te zorgen voor 
voldoende betaalbare woningen, groen, leefruimte en goede mobiliteit”, zegt hij. Hij woont nu even in bij zijn ouders op het 



Ripperdaterrein in Haarlem-Noord en daar ziet hij dagelijks wat een voordeel het biedt als de auto’s verdwijnen uit het straatbeeld. 
,,Daar spelen kinderen buiten en rijden ze rond op hun skelters. Zo hoort een stad eruit te zien in de toekomst, wat mij betreft.” 


