
De walwoningen in Waardenburg pal langs de A2 © William Hoogteyling

Grote zorgen bij bewoners walwoningen 
A2 over verbreding snelweg: 'Zo wordt het 
onleefbaar’ 
WAARDENBURG - De bewoners van de 29 walwoningen pal langs de A2 in 
Waardenburg maken zich grote zorgen over de voorgestelde verbreding van de 
A2: ,,Als er niets verandert, wordt het hier onleefbaar‘’, zegt Gilles Tebrunsvelt. 
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Tebrunsvelt is bewoner en voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls 
Weerdenborgh. Die maken zich zorgen over hun eigen huis en haard. In de nieuwste 
plannen wordt voorgesteld om de A2 tussen Deil en Vught te verbreden van 2 keer 3 naar 2 
keer  4 rijstroken.


,,En dat betekent dat de vluchtstrook die nu dicht langs alle huizen loopt, straks een 
formele rijstrook wordt die gebruikt zal worden door zwaar vrachtverkeer”, zegt Tebrunsvelt. 
,,Dat heeft ernstige effecten. Als er niets verandert, gaan we tot de hoogste rechtsinstanties 
in Europa door om ons gelijk te halen. We hebben al advocaten ingeschakeld.’’



Geluidsisolatie 

De 29 walwoningen, allemaal koophuizen aan de Weerdenborgh in Waardenburg, 
zijn tegen de A2 aangebouwd. De achterzijde van de woning is tevens de 
geluidswal.  
 
Tebrunsvelt: ,,Het is nu prettig wonen hier, de geluidsisolatie van onze achtergevel 
voldoet prima. Maar als het zo gaat als nu voorgesteld wordt, is voor ons de lol er 
wel vanaf. Het probleem is dat het geluid van de A2 over onze walwoningen heen 
gaat, maar via onze overburen terugslaat naar onze tuinen en voorgevel.”


Het wordt onleefbaar als de vluchtstrook straks de vierde rijstrook wordt, waar 
zwaar verkeer over gaat rijden, zegt hij. ,,Dan krijgen we mogelijk ook te maken met 
trillingen, vrezen wij. En stel je voor dat zo'n vrachtwagen van de weg raakt? Dan 
rijdt die zo onze slaapkamers binnen.’’


“ Straks rijdt een vrachtwagen onze 
slaapkamer binnen. 

Gilles Tebrunsvelt, bewoner walwoning
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Geluidswal Zeist 
Tebrunsvelt praat deze week met wethouder 
Ed Goossens van West Betuwe: ,,Er is volgens 
ons een leefbare oplossing mogelijk, waarbij 
onze huizen kunnen blijven staan, ook bij 2 
keer 4 rijstroken. Wij denken dat er gekeken 
moet worden naar de geluidswal die ze in Zeist 
hebben.”


Dan komt er een overkapping over het 
dichtstbijzijnde deel van de snelweg waardoor 
het geluid niet meer over hun huizen heen gaat. 
,,Dat kan voor Waardenburg de oplossing zijn. 
Wat ons betreft kan die al op 10 centimeter van 
onze achtergevel geplaatst worden. Het is ook 
een extra bescherming voor de huizen als een 
vrachtwagen van de weg raakt.’’



Majesteit 
De Bewonersvereniging heeft al brieven gestuurd naar Rijkswaterstaat, zegt 
Tebrunsvelt: ,,Zijne Majesteit de Koning heeft in zijn troonrede aangegeven, dat de 
overheid niet tegenover de burger dient te staan, maar er naast. De inwoners van 
Waardenburg zijn van goede wil, maar willen op een fatsoenlijke manier benaderd 
worden.’’
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