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Wijk wil geen stofwolk
SCHIEDAM | De aarde die RIjkswaterstaat op het tunneldak stort boven de A4 zou bij een goede
zuidwesterstorm zomaar een `zandstorm' teweeg kunnen brengen in de wijken naast de weg. Dat
vreest althans een aantal bewoners van Woudhoek in Schiedam. INGRID DE GROOT
Schoongelapte ramen vervuild met fijn zand. Gepoetste auto's die om de haverklap weer gewassen
moeten worden. Vensterbanken ontsierd door een laagje zand en beddengoed dat je maar beter niet
buiten kunt luchten. De irritatie over `stofwolken' kenden ze in de Schiedamse wijk al uit het
verleden.
,,Anderhalf jaar geleden, toen Rijkswaterstaat begon met het doortrekken van de A4, hebben we
daardoor overlast voor onze kiezen gehad. Er was veel opwaaiend stof,'' zegt bewoner Wim van der
Eijk. Na de zandstormen van de afgelopen maanden ziet hij nu een berg aarde groeien op het
tunneldak van de A4. Hij voorspelt opnieuw overlast.

Sportpark
De aarde is nodig voor het park dat bij de Z-flats op de tunnel komt en voor de aanleg van het
sportpark bij de Woudhoek. Op de tunnel, waaronder eind 2015 dagelijks tienduizenden auto's hun
weg vinden richting Rotterdam en Delft, komen behalve voetbalvelden ook een park met
wandelpaden, mogelijk een trimbaan en mountainbikeroutes.
Voorlopig ligt er echter alleen een berg aarde. ,,Span er een doek overheen of zaai in elk geval snel
gras,'' zegt Van der Eijk. ,,Aarde heeft volgens mij een fijnere korrel dan zand. Als het een paar weken
droog weer is, droogt het uit en stuift het zwarte stof naar onze tuinen.''
Van der Eijk heeft wel zin in het nieuwe sportdak en park. ,,Het wordt een groen struingebied waar
mensen hun hond kunnen uitlaten. Straks hebben we een mooi park, daarover ben ik dan wel weer
positief.''
Rijkswaterstaat, die druk is met de megaklus rond de A4, zei gisteren het verzoek van de bewoners
om gras te zaaien te hebben ontvangen. ,,We bespreken het deze week en prikken dan een datum.''
De klachten over zand dat ramen vervuilt, zijn bij Rijkswaterstaat bekend. ,,Mensen belden ons
destijds op en we lazen het ook op Twitter.''
Volgens Henk Frigge van Actiegroep Unaniem Woudhoek (AUW) heeft hij de afgelopen tijd geen
wanklanken gehoord over opgestoven aarde. ,,Wij vrezen veel meer de overlast van het parkeren als
het sportpark er straks ligt,'' zegt hij. ,,We proberen dat nog steeds tegen te houden. We verwachten
geluidsoverlast en hinder van lichtmasten langs de sportvelden. Dat alles zit wel heel dicht op de

tuinen in onze wijk, maar het speelt ook in Vlaardingen aan de andere kant van de tunnel.'' Er lopen
nog inspraakprocedures.

