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De tunnel in en 't dak op 
 

Schiedam | De jaarlijkse Dag van de Bouw was zaterdag voor Schiedam en Vlaardingen een 

historische. Voor het eerst konden bezoekers er de tunnel van de A4 in. De belangstelling was 

enorm. sander sonnemans  

 

 

A4 Schiedam-Delft heeft grote aantrekkingskracht 

 

De verlengde A4, die Schiedam met Delft verbindt, zal straks naar verwachting op een gemiddelde 

werkdag circa 128.000 motorvoertuigen per etmaal te verstouwen krijgen. Maar ook op het `gewone 

volk' heeft overdekte rijksweg in wording grote aantrekkingskracht. Duizenden bezoekers laten zich 

deze dag op de bouwplaats door deskundigen bijpraten over de ontwikkelingen. En nu het 

betonwerk van de landtunnel op het duurste stukje rijksweg van Nederland - bijna een miljard euro 

voor zeven kilometer - klaar is, willen ze maar al te graag binnen een kijkje nemen. De 

geïnteresseerden mogen de tunnel in en kunnen het dak op. Zo fotograferen er op los. 

 

 

Radslag 

 

Naomi Feenstra (10) maakt spontaan een radslag op de plek waar in de nabije toekomst straks het 

verkeer voorbij raast. Haar vader Paul, die met zijn gezin en wat buren vanuit Krimpen aan den IJssel 

naar de tunnel is gekomen, geeft zijn toehoorders tekst en uitleg. ,,Hij heeft de tunnel uitgezet,'' zegt 

een buurman. Paul legt uit dat hij landmeter is en onder meer de plaatsbepaling van de tunnel en de 

plekken waar de 3000 heipalen de grond in zijn gestampt, heeft berekend. 

 

Op het dak van de tunnel klaagt een kind over zand dat in zijn ogen waait. ,,Daar hebben we al twee 

jaar last van,'' zegt omwonende Kees van de Torre. ,,Maar u krijgt er wel iets moois voor terug,'' 

reageert een servicemedewerker van Rijkswaterstaat.'' ,,Nou,'' bromt Van der Torre, ,,daar zijn de 

meningen wel enigszins over verdeeld.'' 

 

Over de invulling van het sportcomplex dat op het dak gepland staat, worden de bezoekers van de 

open dag nog niet veel wijzer. Schiedammer Ruud Bijtenhoorn moet cynisch lachen om het 

commentaar als op een impressie van 2011 wordt gewezen op de ingetekende sportvelden. ,,Zo 

staat het er wel, maar zo wordt het natuurlijk niet,'' luidt het commentaar van een voorlichter. ,,De 

plannen worden nog aangepast.'' Bijtenhoorn vindt het hoe dan ook een `gigantisch project'. En later 

op het negen meter hoge dak: ,,Als je hier moet korfballen, waait de bal vanzelf wel het mandje in.'' 


