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Heien verstoort slaap
Schiedam/Vlaardingen Omwonenden van het Kethelplein gaan komende maand een slapeloze nacht
tegemoet. In verband met de bouw van de tunnel voor de A4 wordt in het tweede weekeinde van
september de hele nacht geheid.
Jan Pols `Het kan niet anders, het alternatief duurt langer'
Werkzaamheden voor A4 's nachts uitgevoerd
Volgens projectdirecteur Jan Pols, van A4all die de verlenging van de A4 vanaf het Kethelplein naar
Delft uitvoert, zullen omwonenden uit Vlaardingen en Schiedam hinder ondervinden van geluid en
trillingen en mogelijk ook van de verlichting van de bouwplaats. Het heien begint vrijdag 13
september om middernacht en stopt 24 uur later. Het heiwerk is nodig voor de fundering van de
steunpunten in de middenberm van de A20 voor twee viaducten die er moeten komen.
Pols zegt dat A4all en Rijkswaterstaat uitvoerig hebben bekeken of het nachtelijk heien kon worden
voorkomen. ,,Voor het heien moet de weg in één richting volledig worden afgesloten en in de andere
richting met één strook,'' meldt Pols in de informatiebrief van A4all die onder de omwonenden is
verspreid. ,,Dat kan alleen 's nachts of tijdens weekeinden. Het alternatief, heiwerk gedurende
doordeweekse nachten, zou veel langer duren.''
Het opbouwen van de heistelling en het aanvoeren van de palen kost zo veel tijd dat er anders
gedurende 20 nachten geheid zou moeten worden. Om de duur van het heiwerk te verkorten
worden twee heistellingen tegelijk ingezet.
De bouw van de viaducten wordt komende maand uitgevoerd in de weekeinden waarin de A20 voor
groot onderhoud van Rijkswaterstaat wordt afgesloten voor het verkeer. Daardoor moeten de
heipalen de grond in voordat de rijksweg op slot gaat.
Voor de Vlaardingers en Schiedams die langs de toekomstige A4 wonen, is het met het nachtelijke
heiwerk van het tweede weekeinde in september nog niet met de overlast gedaan. Vooral de
omwonenden van het tramtracé tussen de Brederoweg (Schiedam-Noord) en de Europaboulevard
(Vlaardingen-Holy), die de maanden juni en juli al dagelijks in hei-herrie zaten, krijgen nog met kabaal
te maken.
Ook naast het in aanbouw zijnde tramviaduct moeten nog palen de grond in. Vanaf maandag 16
september wordt tot zaterdag 5 oktober elke dag vanaf acht uur 's ochtends tot 's avonds zeven uur
geheid.
Vrachtwagens

Overigens zorgt niet alleen het heien voor geluidsoverlast. De vaak voor zeven uur 's ochtends al op
het bouwterrein rijdende vrachtwagens zijn een bron van ergernis voor omwonenden, die er bij A4all
over klaagden. Met name als de voertuigen achteruit rijden en een schel gepiep laten horen. Vorige
maand was daar zelfs op twee zondagochtenden sprake van.

