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Rijkswaterstaat boycot Batavier 

 

SCHIEDAM Stichting Batavier in Schiedam is boos op Rijkswaterstaat. De stichting krijgt 

geen toestemming een folder over haar activiteiten neer te leggen in het nieuwe 

informatiecentrum over de verlengde A4. Hoe serieus worden we genomen?   

STÉPHAN REKET  

Je kunt je afvragen hoe serieus we nog genomen worden  

De stichting Batavier houdt de aanleg van de A4 goed in de gaten en ziet er op toe dat alle 

afspraken die Rijkswaterstaat heeft gemaakt worden nagekomen. In de stichting zijn de 

organisaties vertegenwoordigd, die betrokken zijn geweest bij het verzet tegen de aanleg van 

de rijksweg. 

Batavier staat voor Bewaking Afspraken Tracébesluit A4. Na een discussie van tientallen 

jaren is de aanleg van de weg tussen Schiedam en Delft eindelijk in volle gang. 

Burgerparticipatie 

Voorzitter John Witjes van stichting Batavier heeft geen goed woord over voor 

Rijkswaterstaat. ,,Het rijk zegt vaak dat zij veel waarde hecht aan burgerparticipatie, maar met 

deze instelling geeft Rijkswaterstaat juist blijk van het tegenovergestelde, zegt Schiedammer 

John Witjes, voorzitter van stichting Batavier. 

Ook al gaat het maar om een folder met achtergrond-informatie over stichting Batavier, de 

weigering is voor Witjes wel een teken aan de wand . ,,Je kunt je afvragen hoe serieus we 

eigenlijk worden genomen door Rijkswaterstaat.  

Overleg 

Hij benadrukt dat Batavier en Rijkswaterstaat wel nog gewoon om de tafel zitten. ,,We 

hebben nog altijd ons reguliere overleg, één keer in de drie maanden. We zijn nog steeds on 

speaking terms .  

Witjes heeft Rijkswaterstaat verschillende keren gevraagd de folder neer te mogen leggen in 

het informatiecentrum. ,,Rijkswaterstaat bleef onverbiddelijk. Voor de folder van stichting 

Batavier is geen plek in het informatiecentrum.  

Het nieuwe informatiecentrum over de A4 wordt volgende maand geopend aan de Woudweg 

in Schiedam. ,,We willen daar alleen informatie hebben van de partijen die daadwerkelijk 

bezig zijn met de aanleg van de A4, legt een woordvoerster van Rijkswaterstaat uit. 

Inmiddels zijn er ook al Lamervragen gesteld. Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) vindt dat 

er in een openbaar informatiecentrum dat mede met publiek geld is bekostigd ook ruimte 

moet zijn voor de folder van stichting Batavier. 



,,Voor informatie van burgerinitiatieven die deze aanleg op een positief kritische wijze 

volgen, aldus het Tweede Kamerlid. 

Grashoff heeft VVD-minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu inmiddels om 

opheldering gevraagd. ,,Vanuit zijn positie kan ik me wel voorstellen dat hij dat vraagt. 

Iedereen mag vragen wat hij wil, maar wij hebben een andere kijk op de zaak, zegt de 

woordvoerster van Rijkswaterstaat. 

Zandkorrel 

John Witjes hoopt dat hij Rijkswaterstaat alsnog op andere gedachten kan brengen. ,,Ze 

stellen zich heel formeel op. Misschien dat ze dat kunnen laten varen zodra het 

informatiecentrum eenmaal open is.  

De Schiedammer heeft tot nu toe weinig klachten gekregen van omwonenden over de aanleg 

van de A4. Witjes wijst er echter op dat het echte werk nog moet beginnen. 

Witjes: ,,Nu wordt vooral zand aangereden en we kunnen natuurlijk niet bij iedere zandkorrel 

gaan controleren of ie goed ligt. Wij gaan heel erg af op signalen die we krijgen van 

omwonenden over overlast. Die zijn er nog niet zoveel.  

 


