Delft

maandag 20 april 2015

3

HD

Pompen blijft
noodzakelijk
in tunnels A4

Diverse diensten en een stilletochtop4mei
DELFT | Op maandag 4 mei vinden
in Delft drie herdenkingsdiensten
plaats. De eerste is om 14.00 uur bij
het Indiëmonument op het Sint
Agathaplein. Om 13.45 uur kan er
in de Waalse Kerk worden verzameld. De tweede middagherden-

king vindt plaats om 16.30 uur op
begraafplaats Jaffa aan de Jaffalaan. Vanaf 16.00 uur kunnen bezoekers verzamelen voor kofﬁe en
thee in de aula. De avondherdenking begint om 19.30 uur met een
stille tocht vanaf de Markt naar het

monument op de Nieuwe Plantage.
Daar start de herdenking vanaf
19.50 uur bij het monument. Voorafgaand aan de stille tocht wordt er
een korte herdenkingsdienst gehouden in de Nieuwe Kerk. Deze
start om 18.45 uur.

Extra betonplaat te duur
MIDDEN-DELFLAND | Tot in lengte van jaren moet er
extra grondwater rond de nieuwe A4 worden weggepompt. Rijkswaterstaat vindt een structurele oplossing met betonplaten in de tunnels te duur.
PETER KOOP

Dat blijkt uit een rapport over de
grondwaterproblematiek langs de
nieuwe A4 door Midden-Delﬂand.
Onlangs werd duidelijk dat in de
tunnelbakken van de snelweg veel
meer grondwater omhoog komt dan
aanvankelijk gedacht. Het wegpompen van het extra water is niet alleen een ﬁnanciële strop, het leidt er
ook toe dat de bodem rond de snelweg verzakt.
Volgens de onderzoekers zijn de
gevolgen van de extra grondwateronttrekking tot op 3,5 kilometer afstand van het tracé van de snelweg
merkbaar.
De verwachte extra bodemdaling
is circa 2 millimeter per jaar. Maar
volgens de onderzoekers kan dit
geen kwaad, omdat er in het gebied
met de ergste bodemdaling geen
huizen of infrastructuur aanwezig
is. Ook hoeven bewoners van huizen
die gefundeerd zijn op houten palen
niet bang te zijn voor paalrot.
Maar voor Rijkswaterstaat is het
grondwater wel een strop. Het wegpompen van het extra water kost de

overheid circa 10.000 euro per jaar.
Ook zijn er in de zomer extra kosten
om te voorkomen dat de polders
versneld uitdrogen.
De Algemene Waterschapspartij
pleitte voor een structurele oplossing, maar die komt er niet. Volgens
de onderzoekers
Daling van zou het aanbrenbodem met gen van een betonnen plaat met
circa 2
soemillimeter trekankers
laas kunnen bieper jaar
den. Maar Rijkskan geen
waterstaat vindt
dat te duur. Bokwaad,
zou de
menen on- vendien
aanleg van de
derzoekers weg langer duren.
Eind dit jaar
moeten de eerste auto’s over dit deel
van de A4 rijden.
Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delﬂand wil Rijkswaterstaat toestaan om het extra
grondwater weg te pompen. Tegen
de vergunning kan nog bezwaar
worden gemaakt.

‘Wisselgroen’ ruilt moestuintjes
NOOTDORP | Niet alleen kapotte spullen mochten afgelopen zaterdag mee naar het Repair
Café op het schoolplein van basisschool De Regenboog in Nootdorp. Wie moestuintjes van Albert Heijn had bemachtigd maar liever een
ander plantje wilde, kon terecht bij de ruilkar
‘Wisselgroen’. Annet van der Helm (rechts),

Fons van Aken en Heidi Tijburg hielden zich
ermee bezig. Kamerplanten en verschillende
kruiden, zoals lavendel, waren ook welkom. En
wie een plant had die er opeens wat slapjes uitzag, kon terecht bij de plantendokter. Vrijwilligers waren als vanouds aanwezig om kapotte
apparaten te herstellen. FOTO DANIELLA VAN BERGEN

Kromstraatgaat vooruit
ineuro’senbezoekcijfers
DELFT | Het gaat in ﬁnanciële zin

goed met de Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij (VOM) die diverse panden in de Kromstraat
bezit. Het gerealiseerde exploitatieresultaat was 81.000 euro positief,
meldt Baker Tilly Berk accountants in het jaarverslag over 2014.
De VOM, waarin ook de gemeente participeert, is in 2006 in
het leven geroepen om de indertijd
zwaar verloederde straat nieuw
leven in te blazen. VOM bezit in
het gebied 5 horecapanden, één bedrijfs/opstal-pand, 16 kamers en
één woning.
‘Met de ontwikkeling van de gehele straat gaat het nog steeds

goed’, schrijven de accountants in
hun jaarverslag. ‘De Kromstraat
wordt steeds vaker bezocht door
zowel Delftenaren als bezoekers
van buiten de stad. Ook hebben in
de straat gevestigde ondernemers
afgelopen jaar, al dan niet gezamenlijk, weer diverse aansprekende evenementen georganiseerd. Dit draagt ook positief bij
aan het imago van de straat’, aldus
Baker Tilly Berk.
Zij waarschuwen dat er continu
aandacht nodig blijft voor de leefbaarheid van de Kromstraat. Daarvoor blijft het uitgangspunt: ‘één
goede mix van restaurants, cultuur
en cafés’.

Messteker langer in de cel
DELFT | De 38-jarige verdachte van

de steekpartij op de Hendrick de
Keyserweg blijft nog 90 dagen in
voorlopige hechtenis. Dat heeft de
raadkamer van de Haagse rechtbank beslist.
Het 44-jarige slachtoffer in deze
zaak, woonachtig aan de Hendrick
de Keyserweg, was op woensdag
1 april kort voor het steekincident
met zijn auto de straat ingereden.
Kort nadat hij zijn voertuig had geparkeerd, werd hij ineens door zijn
buurtgenoot aangevallen. Het
slachtoffer liep hierbij steekwon-

den in de rug op. Hij werd met
spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn situatie is gestabiliseerd.
Op de luchthaven Schiphol werd
aan het begin van de avond de 38jarige verdachte aangehouden. De
man stond op het punt om naar
Servië te vliegen. De Delftse politie
had de Delftenaar direct na het geweldsdelict op de signaleringslijst
had geplaatst, waardoor de 38-jarige door de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven kon
worden ingerekend.

