
AD/Rotterdams Dagblad 

 

2 april 2014 woensdag 

 

Schade door aanleg A4 
 

SCHIEDAm | De Schiedamse hockeyclub Spirit heeft last van de aanleg van de A4. Sinds enkele weken 

ligt er een enorm dijklichaam achter het complex aan de Hargalaan. Door de druk zit er een grote 

scheur in de achtergevel van het clubgebouw en ook het tegelwerk vertoont beschadigingen. 

Stéphan Reket  

 

 

Grote scheur in clubhuis hockeyvereniging Spirit 

 

De problemen spelen sinds de berg zand een week of zes geleden is neergelegd. ,,De grond moet 

inklinken en drukt enorm naar beneden en naar voren. De grond schuift,'' zegt voorzitter René van 

der Klink van de Schiedamse hockeyclub. 

 

Het clubgebouw blijkt niet goed bestand tegen de druk. ,,Zoiets begint met een klein scheurtje, maar 

als je drie dagen later gaat kijken, is de scheur iets groter geworden. De scheur is nu een meter of 

negen, tien.'' 

 

Op de hockeyclub worden de eerste grappen al gemaakt. ,,We hebben het hier al over een 

`overstekend veld','' zegt de voorzitter. De afwatering van veld twee werkt inmiddels niet meer 

optimaal. ,,Het water blijft langer staan. Gelukkig zitten we nu in een periode van droog weer, al 

geeft dat een vertekend beeld.'' 

 

 

Sloten 

 

De club heeft de situatie ter plekke bekeken met medewerkers van A4All, die in opdracht van 

Rijkswaterstaat de verlengde A4 tussen de jeneverstad en Delft aanlegt. Om te voorkomen dat het 

veld onder water blijft staan, heeft de aannemerscombinatie al enkele maatregelen genomen. Van 

der Klink: ,,Er zijn extra sloten gegraven en er is drainage aangelegd. Het is nu wachten op de regen.'' 

 

De schade aan het clubgebouw wordt bekeken door een onafhankelijke expert, zo zijn A4All en de 

hockeyclub overeengekomen. Die zal ook bepalen wat de schade is en welke maatregelen nodig zijn. 

,,A4All erkent dat er een probleem is. Wij willen heel snel weten of er wat mis is met de fundering.'' 

 

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat bevestigt het verhaal van Van der Klink. 

 

 

Bouwval 

 



Voor Spirit is het zaak dat er snel duidelijkheid komt. De club verhuist mogelijk naar de overkant. Van 

der Klink: ,,Dat is echter niet honderd procent zeker. Als wij hier nog jaren blijven, willen we niet in 

een bouwval zitten.'' 


