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Batavier geeft aan dat zelfs als een veer als een boom wordt 

gezien, de gekozen vorm van herplant per definitie zal leiden tot 

het niet tot wasdom kunnen komen van die veren:  “In het 

inrichtingsplan van Bosch Slabbers is te lezen dat slechts een 

derde van het aantal te planten ‘bomen’ (=veren) solitair wordt 

geplant met een tussenruimte van anderhalve meter. Het betreft 

hier de soorten zomereik en schietwilg. Ruim 2000 andere veren 

(ruwe berk, zwarte els en gewone lijsterbes) worden in groepjes 

van vier tot 12 stuks bij elkaar geplaatst. Als de veren geplant 

worden, is de onderlinge afstand nog geen probleem, maar dat 

zal spoedig veranderen, als de bomen gaan groeien. Omdat de 

geplante bomen elkaar in de weg staan, zal maar een zeer gering 

gedeelte daadwerkelijk tot wasdom komen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto  - John Witjes 

 

Als we kijken hoe de gemeente Schiedam buiten het tracé 

omgaat met het herplanten van gekapte bomen, dan zien we dat 

men nergens ‘veren’ accepteert. Bij de A4DS echter wel….. Naar 

wat daarvan de reden kan zijn, kunnen wij alleen maar gissen. 

Dit is een van de vragen die ongetwijfeld aan de orde komt op de 

hoorzitting bij de bezwaarcommissie van de gemeente eind mei. 

 
John Witjes 

 

Schiedam blijft weigeren 

gekapte bomen één op één te herplanten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Een ware aanslag op het groen in Schiedam werd in 2012 gepleegd toen voor de aanleg van de weg alle bomen 

rond het tracé gekapt moesten worden. Ruim 4500 dikke bomen in totaal werden geruimd. En er komen er maar 

450 terug. In de vorige Nieuwsbrief schonken wij aandacht aan dit schandaal onder de titel “De nieuwe kleren 

van de keizer”.  
 

In december deden wij tezamen met meer dan 25 omwonenden en organisaties een formeel verzoek tot handhaving van de 

kapvergunning voor ruim 3500 bomen op het A4-tracé. Dat verzoek werd door de gemeente afgewezen. Eind januari waren 

Batavier, Bomenridders, Milieudefensie en omwonenden door de Schiedamse wethouder Van Steenderen uitgenodigd  voor 

overleg. Wij hoopten op een handreiking, maar de gemeente bleek onwrikbaar. Voor ons zat er niets anders op dan formeel 

bezwaar in te dienen. 
 

 Omdat we ons moeten voorbereiden op een serieuze juridische 

strijd, hebben wij, tezamen met Milieudefensie, VTM, de 

Bomenridders, de stichting Boombehoud Vlaardingen en een 

omwonende een jurist in de arm genomen. In een uitgebreid 

bezwaarschrift geven wij aan dat er ons inziens van een 

volwaardige herplant, zoals afgesproken voor de aanleg van de 

weg, geen sprake is in de plannen van A4all. Men wil zich 

beperken tot het planten van ‘veren’ en maar 300 bomen.  In het 

bezwaarschrift wordt gesteld: “……Overigens, het feit dat de 

herplantplicht niet alleen op het aantal bomen ziet, maar ook op 

de omvang en de hoogte van aan te planten bomen, wordt mede 

bevestigd door het gebruik van de term ‘compensatie’. Als 

verloren gegane waarden worden gecompenseerd, betekent dit 

dat er sprake moet zijn van het creëren van een nieuwe situatie 

waarbij de verloren gegane waarden worden hersteld. Door het 

planten van veren is daarvan geen sprake. De verloren gegane 

waarden hebben te maken met onder andere landschap, 

natuurschoon, leefbaarheid etc. Dat betekent dat de aantasting 

van die waarden dient te worden hersteld. Door het planten van 

veren die, als ze zich al ooit zullen ontwikkelen, pas na verloop 

van vele jaren tot volwaardige bomen zullen uitgroeien, is er 

geen sprake van het herstel van de genoemde waarden, en dus 

ook niet van één op één compensatie.” 
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Ben van der Chijs heeft zijn slopende ziekte fel bestreden. 

Maar ook deze ultieme strijd kon hij niet winnen. Wat tijd 

winnen, was het enige dat hij kon bereiken. Een bizarre 

parallel met zijn strijd tegen de A4. Ben heeft mij altijd 

geïnspireerd: kritisch blijven, "feiten" controleren en 

volhouden.  

 

Eigenlijk had niemand in de gaten dat hij al tegen de 80 liep 

toen hij voor de laatste keer nog eens alles uit de kast haalde 

bij de zitting van de Raad van State in april 2011. Het mocht 

niet baten.  

 

De Volkskrant schreef toen treffend: 
 

Vooral aan Van der Chijs heeft de rechtbank de handen vol. 

Ondanks de hitte in de zaal heeft hij een sjaal om. Hij wordt 

80 en voelt zich niet helemaal goed. Het belet hem niet om 

bij vrijwel elk afzonderlijk onderwerp even zijn stokpaardjes 

in te brengen. Hij argumenteert alsof de duivel hem op de 

hielen zit. 

 

In de pauze puft de ingenieur even uit. Hij heeft goede hoop 

dat de staatsraden beslissen dat het ministerie alsnog 

serieus alternatieven voor de A4 moet onderzoeken. Dan zal 

het alle inspanningen waard zijn geweest. Want die waren 

flink, beaamt hij na enig aandringen, sinds hij zich er in 

1996 op stortte. 'Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat plus 

de meeste weekenden. Ik heb tachtig rapporten geschreven, 

zevenduizend-en-nog-wat notities gemaakt en meer dan 

duizend bijeenkomsten bijgewoond.' 
  

Het bestuur van Stichting Batavier was aanwezig bij de 

crematie van Ben. Bij zijn weduwe was overigens ook een 

mooi bloemstuk van Rijkswaterstaat bezorgd (chapeau). Een 

studievriend van Ben vd Chijs vroeg zich bij de 

herdenkingsbijeenkomst, refererend aan Bens activiteiten 

tegen de A4, in een toespraak af: wanneer gaat 

gedrevenheid over in bezetenheid? 

 

Bezetenheid, waanzin. Maar dan vooral de waanzin van 

Rijkswaterstaat die elk mobiliteitsvraagstuk denkt op te 

lossen met nog meer asfalt. Maar ook de waanzin van de 

politiek. Zoals op de dag van Bens crematie in het Algemeen 

Dagblad, waar twee Rotterdamse raadsleden (van PvdA en 

Leefbaar) aangeven dat de komst van de A13-A16 ten 

noorden van Rotterdam nodig is om de A13 bij Overschie te 

ontlasten. Dat was nou net de reden dat de A4 Delft 

Schiedam wordt aangelegd. Enkele jaren geleden was er een 

heel circus opgetuigd met MER-rapporten en 

inspraakprocedures om te kunnen kiezen voor A4DS of 

A13-A16. De uitkomst is bekend: de minister koos voor de 

A4DS. Ondertussen gingen de voorbereidingen voor de 

A13-A16 gewoon door. Precies zoals Ben van der Chijs had 

voorspeld. Inderdaad, waanzin. 
 
 
 

John Witjes 
 

In memoriam Ben van der Chijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 28 februari is ir. B.K. (Ben) van der Chijs overleden. 

Daarmee is er een einde gekomen aan het leven van een 

markant man.  

  

Sinds 1996, dus ruim 18 jaar, heeft hij zich buitengewoon 

actief betoond in het debat over de A4 door Midden-

Delfland en zich daarin een enorme deskundigheid 

verworven. Met een bijzonder grote gedrevenheid heeft hij 

zich ingezet voor een betere, meer rationele besluitvorming. 

Omdat hij zich er zo in vastbeet, was het soms moeilijk hem 

tot bedaren te brengen. 

  

Ongetwijfeld heeft hij door al zijn activiteiten er o.a. toe 

bijgedragen dat de A4 Delft -Schiedam een omstreden weg 

is geworden. En dit heeft zeker tot een andere, minder brute 

aanleg geleid. 

  

Iemand zoals Ben van der Chijs, die zich belangeloos zo 

heeft ingezet voor de publieke zaak, verdient groot respect. 

  

Stichting Batavier betuigt Ben haar dank en wenst zijn 

nabestaanden veel sterkte. 

  

Delft, 3 maart 2015. 

John Witjes (voorzitter), Chris Smitskamp, Peter van 

Bruggen, Henk Tetteroo. 

 

De waanzin van de snelweg 

  

Ben van der Chijs was iemand die bleef hameren op de 

cijfers, de analyses, de feiten in het besluitvormingsproces 

rond de A4 Delft-Schiedam / Rijksweg 19. Dat was een 

strijd tegen de gevestigde orde zoals overheden, vervoerders, 

Rijkswaterstaat en zelfs de rechtbank. Daar heb je een heel 

lange adem voor nodig en veel doorzettingsvermogen. 

Helaas kwam er aan het leven van Ben een eind. Hij 

overleed aan kanker op 28 februari dit jaar. 
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Rotterdam zegt zich te blijven inzetten voor een groen Midden-Delfland 

  

In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij dat wij naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma ‘Altijd Wat’ op 

28 augustus 2014 een brief aan de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag hadden geschreven. Wij vroegen hun hun op tv 

gedane uitspraken over het behoud van de groene waarden van het Midden-Delflandgebied te vertalen in een oproep om de 

inpassingsafspraken van de weg onverkort na te komen. Van burgemeester Van Aartsen van Den Haag kregen wij geen antwoord. 

Namens Rotterdam reageerde wethouder Langenberg op 17 december: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bemoedigend antwoord. Maar liever hadden we toch meer daden gezien bij de mooie woorden! 
  

 

 

 

Bestuur Stg Batavier 
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De weg kan nog niet open! 

 

De IODS-adviescommissie met daarin alle partijen die 

samen afspraken hebben gemaakt over het verbeteren van de 

leefomgeving tegelijk met de aanleg van de A4DS, kwam in 

januari bijeen. Batavier greep die gelegenheid aan om in een 

brief haar ongerustheid over de voortgang van enkele van 

die afspraken te uiten. Met onze afsprakenmonitor als basis 

gaven wij aan van mening te zijn dat voordat de A4 Delft-

Schiedam open gaat, alle afspraken nagekomen moeten zijn. 

“De A4DS maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan 

afspraken. Van voltooiing van het project A4DS en 

openstelling van de weg kan dan ook pas sprake zijn, als al 

deze afspraken zijn nagekomen.”  

  

Zo zullen de problemen met het onderliggend wegennet niet 

voor 2016 zijn opgelost, bijvoorbeeld bij Vijfsluizen in 

Schiedam (zelfs op zijn vroegst pas eind 2017). Ook gaven 

wij aan dat niet duidelijk is of de afgesproken geluidgarantie 

van 40 dB(A) op 250 (tot maximaal 500) meter van de weg 

in het stiltegebied Midden-Delfland gehaald gaat worden.  

  

 

 

 

 

 

Over de maatregelen t.a.v. de bescherming van de 

weidevogels is Batavier vooralsnog ook niet tevreden. Nog 

altijd is er onvoldoende zicht op de realisatie van 

weidevogelnatuur, zoals in het IODS-project Groen-Blauw 

Lint werd aangegeven. Slechts een deel van de afgesproken 

hectares is gerealiseerd of er is zicht op realisatie, maar dit 

geldt nog niet voor het totale benodigde oppervlak. Ook 

vroeg Batavier de IODS-partners kritisch naar het door 

Rijkswaterstaat en A4all opgestelde  inrichtingsplan voor het 

gehele tracé te kijken. Aangezien wij van mening zijn dat 

die plannen niet conform de afspraken zijn, deden wij de 

nadrukkelijke suggestie de betrokken gemeenten te houden 

aan compensatie van een zo groot mogelijk aantal bomen. 

  

 

 

 

 

Helaas werd onze brief niet inhoudelijk in de IODS-

vergadering besproken. Maar ons signaal is duidelijk 

overgekomen, evenals onze stelling dat als niet alle 

afspraken op controleerbare wijze zijn uitgevoerd, de weg 

niet opengesteld kan c.q. mag worden.  

De aanleg van de rijksweg is een integraal onderdeel van de 

IODS-afspraken, bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het 

gebied dat door de weg zwaar onder druk komt te staan. 

Daarom geldt: geen auto’s over de weg als de 

kwaliteitsprojecten niet afgerond zijn. Afspraak is afspraak. 

 

 

Groen Lintje voor Batavier 

 

GroenLinks Schiedam reikt jaarlijks groene lintjes uit aan 

mensen en organisaties die zich op een speciale manier 

inzetten voor natuur en milieu, met ook een groot 

maatschappelijk nut. Van stadstuinieren tot windmolens, van 

hergebruik tot zonnepanelen; de nominaties voor de groene 

lintjes tonen aan dat er veel mensen en organisaties zijn die 

zich belangeloos inzetten voor een groenere, milieubewuste 

stad en daarmee een betere wereld. Op 8 maart reikte 

GroenLinks de groene lintjes 2015 uit. Het lintje voor de 

organisatie die zich voor het Schiedamse milieu 

verdienstelijk heeft gemaakt, ging naar de Stichting 

Batavier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Batavier bewaakt naar de mening van de jury 

de gemaakte afspraken bij de aanleg van de A4 Delft - 

Schiedam goed en scherp. Het uitgangspunt "niet horen, niet 

zien, niet ruiken" wordt door haar flinke duw- trek- en 

controlewerk door Rijkswaterstaat (enigszins) nagekomen. 

De inzet van de stichting Batavier zorgt bij de realisatie van 

de A4 voor de nodige damage control, waardoor de kwaliteit 

van leven van omwonenden de aandacht krijgt die het 

verdient. Voorzitter John Witjes van Batavier gaf aan het te 

waarderen dat een niet specifiek Schiedamse en niet 

specifiek groene organisatie toch een Schiedams groen lintje 

wist te bemachtigen. Een erkenning én een stimulans om 

door te gaan. 
 

Ken je die mop 
van die Batavier? 

Ja, die ging door 
't lint. 
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Goed gewerkt 

 
Jan Fransen met pensioen 
  

Op 16 april jl. is ir.Jan Fransen met pensioen gegaan. Hij 

heeft 39 jaar (!) gewerkt bij de landelijke Stichting Natuur 

en Milieu, als inhoudelijk medewerker voor onder meer 

geluidshinder en luchtverontreiniging. 

  

Het is Jan Fransen geweest die in 1974 Rijksweg 19 als 

probleem aan de orde heeft gesteld. (Jan is in 1949 geboren 

op een boerderij aan de Woudweg, net ten noorden van 

Schiedam).Tot die tijd was de aanleg van de nieuwe weg 

vrijwel vanzelfsprekend. 

  

Daarna is dat veranderd. In 1976 nam de meerderheid van de 

Tweede Kamer de motie-Voortman aan. Het werk aan de 

weg moest worden gestopt. Sindsdien zijn er debatten 

gevoerd over de noodzaak van aanleg en, na 1981, de mate 

van inpasbaarheid. 

  

Zonder overdrijving kun je stellen dat het Rijk/ 

Rijkswaterstaat er altijd naartoe gewerkt heeft om de weg er 

te laten komen. Daarbij was de kwaliteit van de informatie 

heel vaak eenzijdig en het doel heiligde heel vaak de 

middelen. Vond men. Het is onverantwoord maar wel waar. 

  

In dat beeld was tegendeskundigheid essentieel. En die is 

door Jan Fransen geleverd, met grote gedrevenheid en veel 

volharding. Dit heeft ertoe geleid dat RW19/A4MD de weg 

van de meeste weerstand is geworden. En als we oud-

minister Eurlings één keer kunnen geloven, en dat blijft een 

hoge uitzondering: dat de weg de best ingepaste rijksweg 

van Nederland is geworden. 

  

Jan was ook actief in de kwestie-Schiphol, dat Centrum voor 

Energieverspilling en Vervuiling. Een taaie materie. Een 

keer toch leidde dat tot gelach ten kantore van Natuur en 

Milieu, toen een krant meldde: 'Schiphol gaat in zee met 

Fransen' 

  

Jan: bedankt voor al je werk. Het is heel zinvol geweest! 

  

 
Henk Tetteroo 

Zicht op Adrianushoeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's  - Henk Frigge 

Opnames vanaf fietspad tussen Woudweg en Oostveenseweg - 14-01-12 / 21-12-12 / 15-05-13 / 24-11-14 
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Weidevogels wachten nog steeds 

  

Er is goed nieuws en slecht nieuws voor de weidevogels van 

Midden-Delfland. 
  

  Het goede nieuws: er wordt 

  door veel partijen (o.a. die van 

  het weidevogelpact) gewerkt 

  aan maatregelen tot verbetering 

  van het broedgebied en het 

  broedsucces van de  

  weidevogels. Onderzocht wordt 

  hoe en waar welke maatregelen 

  en door wie moeten en kunnen 

  worden genomen.  
 

Openheid (geen bomen, struiken en hoge rietkragen e.d. in 

en om de graslanden) is erg belangrijk voor weidevogels en 

in het bijzonder voor de grutto. Er is een overzicht gemaakt 

van de bomen die weg zouden moeten en vervolgens moet 

dan bezien/afgewogen worden of dat ook kan, en moeten 

diverse partijen daaraan meewerken. Dit hele proces is nog 

in volle gang. Of het voldoende zal zijn voor de grutto, zal 

moeten blijken. Batavier is zich ervan bewust dat dat een 

heel gevoelige kwestie is. 
 

Hoge grondwaterstanden zijn eveneens essentieel in de 

weidevogelgebieden. Om die te realiseren moeten ook 

hindernissen worden genomen. Ook hier wordt aan gewerkt, 

waarbij positief is dat nu ook het hoogheemraadschap bij het 

weidevogelpact/de plannen betrokken is. 
 

Verder moet ook het agrarisch beheer erop afgestemd zijn 

dat de weidevogels succesvol kunnen broeden: de nesten 

moeten worden beschermd en het maaitijdstip van het 

grasland moet erop gericht zijn dat de weidevogelkuikens 

niet worden doodgemaaid. Ook moet de ruimtelijke 

verdeling van gemaaide en nog niet gemaaide percelen 

zodanig zijn dat de kuikens veilig kunnen opgroeien en 

steeds voldoende voedsel (vooral allerlei insecten) kunnen 

vinden (mozaïekbeheer en een gevarieerde kruidenrijke 

vegetatie). Bemesting van de percelen dient ook afgestemd 

te zijn op weidevogels, kortom het agrarisch beheer moet 

aanzienlijk aangepast worden ten opzichte van intensief puur 

agrarisch beheer om tot een succesvol broedseizoen voor 

weidevogels te komen. 
 

Ook aan dit punt wordt gewerkt. Gunstig kan zijn dat in 

2016 een nieuw subsidiebeleid ten behoeve van agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer ingaat (de verantwoordelijkheid 

komt nu meer bij de provincie te liggen i.p.v. bij het rijk en 

beheersovereenkomsten moeten nu met collectieven van 

agrariërs worden afgesloten, in samenspraak met andere 

organisaties zoals o.a. Natuurmonumenten, de 

weidevogelwacht en het hoogheemraadschap). Er moet 

echter nog veel werk worden verzet om tot goede afspraken 

en overeenkomsten te komen. 

 

Predatie (het opeten van eieren of weidevogelkuikens door 

vogels, bv. Buizerds, Haviken, Bruine kiekendieven, Zwarte 

kraaien e.d. of door zoogdieren, bv. Vossen, Hermelijnen, 

Wezels, katten of honden) is ook een factor die het 

broedsucces (negatief) beïnvloedt. Welke soorten hierbij in 

Midden-Delfland de meeste schade aanrichten, is (nog) niet 

precies bekend. Wel is onlangs als proef in het centrum van 

de Klaas Engelbrechtspolder een gebied van ca. 15 ha 

omrasterd met schrikdraad tegen vossen als eerste 

(weidevogelpact)maatregel. 
 

Ten slotte zullen er over enige tijd ook (extra) waarnemers 

zijn opgeleid om de ontwikkelingen in de weidevogelstand 

te kunnen blijven volgen. 
 

  Het slechte nieuws is dat de 

  meeste maatregelen niet op tijd

  geregeld en/of uitgevoerd zullen 

  zijn, zodat aan de IODS- 

  afspraak van 250 ha zwaar 

  agrarisch natuurbeheer nog niet 

  voldaan zal zijn als de weg 

  gereed is. 
 

Ook voor het compensatiegebied van 15 ha in de polder 

Noord-Kethel (bedoeld als gebied voor ‘realisatie van 15 ha 

hoogwaardig weidevogelgebied’ als compensatie voor het 

vernietigen van 30 ha weidevogelgebied door aanleg van de 

A4 Delft-Schiedam, vastgelegd in het tracébesluit) geldt dat 

hiervoor nog niet alle voor weidevogels noodzakelijke 

beheers- en inrichtingsmaatregelen geregeld zijn en 

vastgelegd, laat staan dat het gebied al geschikt is om de 

gewenste aantallen weidevogels te kunnen herbergen 

(hoogwaardig weidevogelgebied) , dus ook aan deze 

inpassingsvoorwaarde voor aanleg zal niet zijn voldaan. 
  

Daarbij komt dat elk jaar dat verloren gaat voor herstel van 

de weidevogelpopulaties, het herstel moeilijker zal maken, 

in het bijzonder voor die soorten waarvan de populaties 

intussen achteruit blijven gaan. Dit geldt nagenoeg voor alle 

weidevogelsoorten: landelijk gezien zijn Gele Kwikstaart, 

Graspieper, Grutto, Kievit, Scholekster, Veldleeuwerik en 

Watersnip achteruitgegaan over een lange periode (1990 – 

2013) alsook hiervan over de laatste ruim 10 jaren (2004-

2013). Voor de Tureluur betrof de achteruitgang alleen die 

laatste periode. Met uitzondering van Kievit en Scholekster 

staan deze soorten ook op de Rode Lijst, hetgeen betekent 

dat ze gevaar lopen te verdwijnen of dat ze zeldzaam zijn. 

Kievit en Scholekster gaan echter wel zodanig achteruit dat 

ook zij op de Rode Lijst dreigen te raken als er geen 

kentering komt. 
  

De conclusie is dat de A4 Delft-Schiedam dit najaar nog niet 

geopend mag worden omdat niet aan alle 

inpassingsvoorwaarden is voldaan. 

  
  

Geesje Veenbaas 
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De snelweg naar de afgrond 

 

Bouwbedrijf Ballast Nedam kon op het nippertje gered 

worden door interventies van banken en andere bedrijven. 

Bijna failliet door verliezen op de aanleg van een snelweg. 

De verbreding van de snelweg A15 tussen Maasvlakte en 

Vaanplein bleek niet duurder dan gedacht (ruim anderhalf 

miljard), maar een consortium van bouwbedrijven met o.a. 

Ballast Nedam had erg laag geoffreerd. Men wou die klus 

graag hebben. En nam daarbij, zo blijkt nu, onverantwoorde 

financiële risico’s: de verliezen bij de aanleg van de A15 

MaVa zijn al opgelopen tot 318 miljoen waarvan 127 voor 

rekening van Ballast Nedam. Het voortbestaan van dat 

bedrijf lijkt door financiële hulp voorlopig gered, maar een 

snelwegproject heeft wel bijna tot de financiële afgrond 

geleid.  

  

Bij de A4Delft-Schiedam lijkt er geen sprake te zijn van 

grote budgetoverschrijdingen. Alhoewel bouwbedrijf 

Heijmans (samen met Boskalis en DuraVermeer A4all 

vormend) over 2014 een verlies van 47 miljoen euro leed, 

lijkt het bedrijf nog niet in de problemen gekomen. Maar de 

kosten voor de A4Delft-Schiedam moeten intussen toch ook 

al flink aan het oplopen zijn, althans meer dan waarvoor 

men in 2010 had geoffreerd. Want de innovatieve manier 

van bouwen leek goedkoper dan traditionele wegaanleg. 

Maar inmiddels zijn naar verluidt vele miljoenen extra 

uitgegeven aan de aanpak van de zandpalen.  

  

Recent werd bekend dat er toch te veel water in de tunnelbak 

lekt door de ‘waterdichte wanden’. Om te voorkomen dat de 

kosten voor de bouwers te zeer gaan oplopen (tientallen 

miljoenen euro’s voor een degelijke constructie en idem 

voor vertraging van twee jaar) heeft Rijkswaterstaat (lees: 

de Overheid) maar besloten dat water maar weg te pompen. 

Tot in lengte van jaren zal een dubbel pompsysteem 

operationeel moeten blijven om de weg droog te houden. 

Een principieel verkeerde keuze. Want bij dit soort grote 

infrastructurele werken moet duurzaamheid op de 

voorgrond staan en niet het opportunisme van een ‘quick 

and dirty’ oplossing. 

  

Alsof er niets aan de hand is, gaat de weg in december dit 

jaar open met een mooi feestje. Iedereen blij en 

tevreden…… 
  

 

John Witjes 

  

Bij ons verdampen de 
miljoenen. 

O, bij ons 
verzanden ze. 

De groene kolder van Schiedam 

  

De gemeente Schiedam (“Schiedam in Beweging”) heeft 

met geld van alle Schiedammers weer een reclamekrantje 

uitgebracht over de plannen met betrekking tot het project 

rond de A4. Het achttiende inmiddels. En het ene na het 

andere plaatje en praatje wordt gepresenteerd. Zo worden 

zaken geleidelijk duidelijker rond de invulling van de 

sportparken. En waar is men het meest trots op? Architect 

Jim de Koning geeft het antwoord: "Bij het ontwerp voor 

Park A4 zal echter niet het gebouw het meest 

beeldbepalende element worden maar de ballenvangers om 

de velden. Die ballenvangers zijn functioneel nodig om 

ervoor te zorgen dat er een comfortabele spelsituatie 

ontstaat. De bal moet niet van het dak kunnen of de wind 

geen vrij spel hebben op de velden. “Maar onderschat de 

esthetiek van de ballenvangers niet! Dit is uniek. In Europa 

is deze oplossing van vier velden op een tunnel nog niet 

gemaakt." 
  

Maar een van de meest opvallende uitspraken in die 

Nieuwsbrief van Schiedam in Beweging komt van 

stedenbouwkundige Judith de Koster van BGSV. Zij heeft 

de euvele moed om Park A4 te promoveren tot "derde 

groene long van Schiedam"! Is zij nou helemaal van de pot 

gerukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Park A4 wordt volgens Judith de Koster straks de derde 

groene long voor Schiedam, naast het Beatrixpark en het 

Julianapark. “Eerst was hier een zandlichaam, daarna werd 

het gebruikt als een bouwplaats maar straks is er een 

gigantisch groen gebied bij voor Schiedam. Vanuit de 

parkjes tussen de Z-flats loopt het groen dadelijk in één 

vloeiende beweging door. Park A4 verbindt Schiedam met 

het groengebied van Midden-Delfland. De mogelijkheden 

om te recreëren nemen toe.” 

 

Misschien de kolder in de kop, die mevrouw? 4500 grote 

bomen werden gekapt, 450 komen er terug. Maar tot onze 

verbazing heeft de gemeente Schiedam diezelfde redenering 

overgenomen: Park A4 en het sportpark op het dak worden 

de “derde groene long” van Schiedam, staat in officiële 

raadsstukken die tot nadere besluitvorming over Schiedam 

in Beweging moeten leiden. Misschien dat Schiedam 

daarmee aangeeft dat de Batavier alsnog gelijk krijgt en er 

toch een volwaardige herplant van de 4500 bomen gaat 

komen!  
  

 

John Witjes 

Hoezo, van de pot gerukt?? 
Kunstgras is toch zeker ook groen?! 
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Pompen of verzuipen?! 

 

Plots bleek de wandconstructie van de A4DS in de 

halfverdiepte en vooral in de verdiepte ligging niet zo 

waterdicht als gedacht. Enigszins beschroomd lichtte 

Rijkswaterstaat de omwonenden in op een avond in februari. 

Die bleken niet blij met de mededeling van RWS dat om 

droge voeten te houden op de snelweg er dagelijks 1450 m3 

kwelwater moet worden weggepompt naar de Nieuwe 

Waterweg. Dat er wat water door de wand zou lekken en 

ook een enkele zandpaal nog nat zou zijn, was al bekend, 

maar het zou volgens de in 2014 afgegeven watervergunning 

hooguit om 450 m3 water gaan. 

Nu is gebleken dat met name in de verdiepte ligging ten 

noorden van de Woudweg in Schiedam door de 

cementbentonietwand veel water lekt: de gedroomde 

waterdichte constructie blijkt niet zo goed te werken. Gevolg 

is dat tot in lengte van jaren het teveel aan water moet 

worden weggepompt.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  - Henk Frigge - 13-03-2015  - Pompen bij tennispark Kethelhaghe 

 

 

Ook voor Batavier is deze oplossing slecht te verteren. 

Volgens Rijkswaterstaat zijn andere oplossingen te duur en 

technisch te ingewikkeld. Maar wij vinden dat kosten niet in 

eerste instantie doorslaggevend moeten zijn. Uitgangspunt 

moet zijn dat de constructie van de weg toekomstvast is. En 

dat is ‘ie nu niet, nog even los van de gevolgen voor de 

omgeving die voor de toekomst eigenlijk  niet goed te 

overzien zijn. 
  

Wij hebben daarom een zienswijze ingediend bij het 

Hoogheemraadschap op de voorgenomen toestemming om 

meer water weg te pompen dan vorig jaar vergund. Wij 

hebben in onze zienswijze onder andere geschreven dat het 

worst-case-scenario van vorig jaar inmiddels is achterhaald.  

“In de aanvraag voor de wijzigingsvergunning geeft 

Rijkswaterstaat aan dat een scenario dat anderhalf jaar 

geleden nog als niet-realistisch werd gezien, inmiddels de 

dagelijkse realiteit is: er is tienmaal zoveel kwelwater als 

destijds gesteld en deze hoeveelheid is ruim driemaal groter 

dan in het ‘worst-case-scenario’. Onze twijfels over de 

toekomstvastheid van de nu gekozen oplossing worden al 

met al steeds groter.”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  - Henk Frigge - 13-03-2015  - Pompen bij de Woudweg 

 

In de zienswijze stellen wij tien vragen aan het 

Hoogheemraadschap, zoals hoe toekomstvast (met een 

horizon van 100 jaar) deze 'effectieve maatregelen' zijn 

gezien o.a. jaarlijkse kosten, onderhoud, vervanging, 

monitoring, uitvalrisico en toename kweldebiet bij lager 

polderpeil.  

Batavier stelt dat de vergunninghouder zich meer had moeten 

inspannen om de kwel verder terug te brengen door meer 

extra, constructieve aanpassingen te doen. 
  

Wij besluiten onze zienswijze met ons standpunt dat 

Stichting Batavier het een verkeerde keuze vindt om, nu het 

kweldebiet de maximaal vergunde hoeveelheid overschrijdt, 

dan maar een wijziging tot een bijna vier keer zo grote 

hoeveelheid toe te staan. De argumenten achten wij niet 

overtuigend en de gekozen oplossing ten eerste niet 

toekomstvast en ten tweede niet passend in de huidige tijd 

waarin gestreefd moet worden naar duurzame oplossingen 

waarin de invloed op de omgeving wordt geminimaliseerd.  

Nu is er nog een mogelijkheid om tot een toekomstvaste en 

duurzame oplossing te komen. Als de weg eenmaal is 

opengesteld, is die kans voorgoed verkeken. 
  

Met de kennis van nu had Rijkswaterstaat in 2010 mogelijk 

een andere constructie van de weg gekozen. De innovatieve 

en vooral goedkopere bouwwijze is in de afgelopen jaren niet 

zo betrouwbaar gebleken. Wie weet wat de toekomst nog aan 

tegenvallers in petto heeft. 

  
John Witjes 
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Over het geluid van de weg 

(vervolg) 

  

In Nieuwsbrief 6 (van november 2014) schreef ik al over het 

geluid van de nieuwe weg. Dat is echt wel meer dan 

koffiedikkijkerij; je kunt er nu al veel over zeggen. 

  

Ik vat, wat ik toen schreef, nog een keer samen (A). Daarna 

geef ik nieuwe informatie (B). 

  

 (A) 

 

1. Batavier houdt het Rijk aan gemaakte geluidsafspraken. 

Punt uit. Er kan niet getornd worden aan de Geluid- en 

Zichtgarantie (GZG). Dat is in het verleden al te vaak 

gebeurd. 

 

2. Wij willen dat er ruim voor opening van de weg 

(verwachting: december 2015) een helder rapport op tafel 

komt met daarin controleerbare gegevens die tot de 

conclusie voeren dat men zich aan de geluidsafspraken gaat 

houden. 

 

3. Elementen uit het rapport: 

 

a. De maximum-snelheid. Deze mag niet hoger zijn dan 100 

kilometer/uur. Minister Schultz had zich nog niet 

uitgesproken dat ze zich aan deze afspraak gaat houden. 

 

b. De verkeersintensiteit. Totnogtoe is gerekend met 

128.000 motorvoertuigen/etmaal bij opening van de weg. De 

feitelijke ontwikkeling van het autoverkeer (sinds 2005: 

stagnatie van de groei) is hier echter niet in verwerkt. 

Batavier wil een reële berekening. Maar wij willen ook 

metingen in het veld. 

 

c. Dubbellaags ZOAB. Dat is: Zeer Open Asfalt Beton. 

Studies van het onderzoeksinstituut CROW wijzen op een 

flinke vermindering van het geluid: veel minder herrie dan 

bij ander asfalt. Dit lijkt onomstreden. Mooi dus. 

 

d. Geluidsabsorberend materiaal. Hiermee zijn/worden de 

wanden van de weg bekleed. Volgens RWS zal ook dit 

materiaal veel effect gaan sorteren. Wij van Batavier stellen: 

eerst horen, dan geloven. Belangrijk gegeven hierbij is dat 

het spul nog niet eerder bij wegen is gebruikt. En verder dat 

wij al jaren om duidelijkheid vragen op dit punt.Spannend 

dus. 

  

 (B) 

 

4. Maximum-snelheid:  

 

Inmiddels is duidelijk dat bijna alle betrokken partijen 

(onder andere: gemeente M-D, Provincie Zuid-Holland) op 

het standpunt staan dat het 100 km/u moet zijn. Alleen de 

minister hult zich nog steeds in stilzwijgen... 

 

5. Nulmetingen geluid: 

 

In onze Nieuwsbrief 5 schreef Albert-Jan Snethlage over de 

nulmetingen geluid die hij voor Batavier heeft verricht. Knap 

monnikenwerk! In MD zijn op ca. zes locaties (o.m. 

eendenkooi, Oostveenseweg en Abtswoude) op verschillende 

afstanden tot de A4 referentiemetingen uitgevoerd. Batavier 

heeft vastgesteld dat momenteel al een geluidsniveau van 41 

tot 43 dB(A) optreedt. Dat is nu al te veel: 40dB(A) is de 

garantie. 

 

Het nulmetingenonderzoek dat DGMR heeft verricht in 

opdracht van de gemeente MD, lijkt tot eenzelfde 

constatering te komen. 

 

Dit zijn wat ons betreft explosieve gegevens. Hoe moet het 

dan wel niet als het geluid van de nieuwe weg er nog eens bij 

komt? Roept u het maar als u de oplossing heeft. Wie 

ontwart de Gordiaanse knoop? 

Batavier stelt nu al dat het Rijk de 40 decibel keer op keer 

heeft gegarandeerd. En wij hebben heel vaak onderbouwd dat 

het niet haalbaar zou blijken. Gesprekken daarover met RWS 

waren niet mogelijk. Dus: het is nu aan het Rijk om dit 

probleem op te lossen. Beloofd is beloofd en praatjes vullen 

geen gaatjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ziek door lawaai 

 

Kennisinstituut KpVV-CROW heeft, zo meldt Metro van 

21/4/15, onlangs de resultaten gepubliceerd van een groot 

onderzoek naar verkeerslawaai. Ik citeer nu: 'Uit een groot 

onderzoek (...) blijkt dat in 2020 de schade aan mensen door 

geluidhinder ongeveer even groot zal zijn als de schade door 

verkeersongevallen. De belangrijkste bron van geluidhinder 

in de woonomgeving zijn personen- en vrachtauto's en brom- 

en snorfietsen. Nu al ondervinden naar schatting 600.000 tot 

800.000 volwassenen ernstige hinder door geluid..'  

Een tweede citaat: 'Veruit de meeste woningen die in een 

gebied liggen met te veel herrie bevinden zich in Zuid-

Holland (ruim 133.000) 

Opmerking van mij, HT: dit gezondheidsaspect wordt vaak 

vergeten, is bij velen domweg niet bekend. Maar het vormt 

een extra reden om te stellen: de geluidsafspraken zijn in 

beton gegoten. Garantie is garantie. 

  

 
Henk Tetteroo met medewerking van Albert-Jan Snethlage 
5 mei 2015 

 

 

Is niet te meten, die 
nul. Nee, hij is 

eindeloos. 
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Graag ontvang ik uw reactie op mijn brief die ik ook doorstuur 

naar W. van Zanten van TNL  

en M. Wiesehahn-Vrijman  van EVO. Ik stel het ook op prijs ook 

van hen een reactie te ontvangen. 
  

Van Ir. Calvert kreeg ik een keurig briefje terug. Ik haalde 

volgens hem een aantal goede punten naar voren. TNO heeft 

slechts de opdracht gekregen om de analyse uit te voeren. TNO 

doet volgens Calvert wel degelijk onderzoek naar oorzaken in 

andere projecten. 
  

Van TLN en EVO heb ik geen reactie vernomen. Zij pikten de 

krenten uit de pap van het  

rapport en konden hun boodschap weer eens herhalen dat meer 

asfalt werkt. Het is (en dat ter zijde) een schande dat de visie van 

TNL en EVO klakkeloos door “mijn” Volkskrant werd 

overgenomen. 

  
 

Peter van Bruggen 
 

Gekke Henkie 

 

Het zal ergens in '66 of zo geweest zijn dat ik in de auto aan m'n 

vader vroeg wat er zou gebeuren als er zoveel auto's waren dat 

rijden niet meer mogelijk was. Hij vertelde me dat dat niet zou 

gebeuren. Dat we veel meer wegen zouden aanleggen en met z'n 

allen wel oplossingen zouden bedenken, mocht dat nodig zijn. 

Mijn vader was de intelligentste man van de wereld, toen ik tien 

was. 
 

Hij zat er behoorlijk naast en met al de techniek die ons ter 

beschikking staat, zijn we niet in staat om het dagelijkse fileleed 

te laten verdwijnen. Techniek die sinds die tijd een enorme vlucht 

heeft genomen.  
 

In die tijd hadden de meeste mensen wel al telefoon, maar er 

stonden ook nog talloze telefooncellen in het land. Mijn opa en 

oma hebben nooit telefoon gehad. Die waren toen al een beetje 

achter geraakt door de vaart der volkeren. Mijn opa dacht ook 

dat de herhalingen bij voetbalwedstrijden werkelijk op het veld 

werden nagebootst. En dat we echt op de maan zijn geweest, 

daar heeft hij volgens mij altijd aan getwijfeld. 
 

Ik denk dat ik mijn vader nog wel het een en ander zou kunnen 

uitleggen over die techniek. Ik dagdroom daar wel eens over. 

Maar dan moet hij wel terugkomen zoals hij was toen hij in '69 

overleed. Zesenveertig jaar en de intelligentste man van de 

wereld. Want pas hoorde ik een oudere man zich nog hardop 

afvragen of het wel mogelijk was zijn leeftijd te lezen vanaf een 

OV-chip-kaart. 
 

Het internet, m'n pc's en het werk dat ik daarop doe, m'n gps die 

ik zelf ook nog onder de knie moet krijgen, mobiele telefonie, ik 

zou er dagen met hem over kunnen praten. Zelfs de 

afstandsbediening van de tv en de lichtdimmers zou hij 

interessant en nieuw vinden. En wat zou hij schrikken van de 

stem uit het niets die me een kortere weg wijst als we in de file 

staan die hij niet zag aankomen. 
 

"Zie je wel," zou hij dan zeggen; "ik zei toch dat we oplossingen 

zouden bedenken." 
 

Henk Frigge 
Eerder gepubliceerd op 04-08-2010 : www.frigge.nl - Pennestreken - Gekke Henkie 

Fileleed 

  

Op 3 november 2014 verscheen de Economische Wegwijzer 

(EW) die jaarlijks wordt uitgebracht door TLN (Transport en 

Logistiek Nederland) en EVO (Verladersorganisatie). In deze 

EW staat een overzicht van de duurste files van Nederland vanuit 

het oogpunt van het vrachtverkeer. TNO was gevraagd om voor 

het jaar 2013 de cijfers voor de EW samen te stellen.  
  

Op 24 november verscheen er een stuk in de Volkskrant n.a.v. 

het TNO rapport. Conclusie volgens TLN en EVO : “Dankzij 

extra asfalt is de filedruk in 2013 op een groot aantal belangrijke 

knelpunten sterk gedaald en is de schade voor bedrijven ook flink 

afgenomen. Zorgelijk is echter dat de filedruk in 2014 weer 

oploopt. Daarom moet de overheid doorgaan met de aanpak van 

een groot aantal knelpunten.” 

Ik heb het rapport van TNO gelezen en was wat verbaasd over de 

conclusies van TLN en EVO. Ik schreef onderstaande brief aan 

Ir. S.C.Calvert van TNO: 
  

Geachte Heer Calvert,                     
 

Ik heb uw “Economische Wegwijzer 2014 ” (project nr 

060.12370) met belangstelling gelezen. Wat ik structureel mis in 

uw analyse van het probleem is de vraag waar die vermaledijde 

files toch steeds weer vandaan komen. In uw TNO rapport 

daarover geen woord. Ik kan er wel wat verzinnen: 

Mist, regen, sneeuwval, hagel, ongelukken door te hard rijden, 

bruggen die open staan, scharende vrachtwagens, de afslagen bij 

Ikea en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Trouwens vele 

files worden m.i. door het autoverkeer en vrachtverkeer zelf 

veroorzaakt. 
  

Mijn vraag aan u is, waarom wordt daar in uw analyse van het 

fileprobleem geen onderscheid in gemaakt? Ja,  zo kan ik het 

ook: ik ga op mijn fiets naar mijn werk en moet ook voor 

verkeerslichten wachten. Economische schade? 
 

Nu wat ernstiger. TLN en EVO stellen met uw rapport in de hand 

dat de aanleg van meer asfalt werkt. Steeds weer wordt deze 

mantra door hen afgedraaid. Van innovatie op het gebied van 

filevermindering is van van deze organisatie al jaren niets 

vernomen. Nieuwe wegen trekken meer automobiliteit aan en 

daardoor gaan mensen verder van hun werk wonen; lekker rustig 

buiten de hectiek van de stad. 
 

Maar dat is niet uw zorg. Erger is dat deze organisaties uw 

onderzoek gebruiken om steeds maar weer aan de weg te 

timmeren om toch vooral voor meer asfalt te pleiten. Als 

Delftenaar heb ik TNO hoog zitten. Ik moet mijn visie 

herzien.Wat is de wetenschappelijke waarde van dit rapport? 

TNO staat voor innovation for life. Na dit rapport gelezen te 

hebben begrijp ik dit logo niet. 
  

Nog even de actualiteit: Op de A12 Arnhem-Utrecht lag een dode 

haas. File ruim 10 km. Dat was vandaag op 1 december. Hoe 

duur is deze file? Ik ben benieuwd naar uw analyse. 

 
File? Ik sta nooit in 

de file. 
Nee, jij rijdt 

altijd voorop. 
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Einde aan uitbuiting werknemers 

  

Buitenlandse werknemers die via een onderaannemer waren 

ingehuurd om te bouwen aan de A4DS, zijn uitgebuit en 

geïntimideerd. Dit werd medio 2014 bevestigd in een 

onafhankelijk onderzoek. Wij schreven er in onze vorige 

Nieuwsbrief over: “De onderaannemer had zijn papieren niet 

op orde en betaalde bovendien zijn personeel niet conform 

de geldende cao. Niet alleen het loon schoot tekort, maar 

ook verlofdagen en afgedragen premies.” 
  

De politiek was het met vakbond FNV-Bouw eens dat dit 

nooit meer mocht gebeuren. En zo is in maart de Wet 

Aanpak Schijnconstructies (WAS) aanvaard door de Tweede 

Kamer. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling 

van werknemers en oneerlijke concurrentie worden 

tegengegaan. Zo zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij 

werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het 

minimumloon te betalen verboden en wordt de 

opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden. Alle 

partijen in de Tweede Kamer hebben ingestemd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto - John Witjes 

 

FNV:  “De WAS zal er voor zorgen dat opdrachtgevers en 

hoofdaannemers niet langer kunnen wegkijken van wat er 

onder hen in de keten gebeurt. Door die houding hebben ze 

jarenlang kunnen profiteren van schijnconstructies in 

bijvoorbeeld bouw en transport. Voor een dubbeltje op de 

eerste rang, en tegelijk schone handen houden. 

De WAS legt nu de verantwoordelijkheid bij de 

opdrachtgever. Als een onderaannemer of een ingehuurd 

bedrijf de cao niet volgt, of de wet- en regelgeving aan zijn 

laars lapt, is uiteindelijk de opdrachtgever zelf 

verantwoordelijk. Deze wet is nodig om werknemers in staat 

te stellen hun recht te halen.” 
  

Naar verwachting zal de Eerste Kamer in mei ook 

instemmen met de wet, waarna deze per 1 juli van kracht 

kan worden. Een snelweg over de ruggen van de 

buitenlandse arbeiders goedkoop aanleggen zal dan tot het 

verleden behoren. 

  
 

John Witjes 

Tunnelvisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijke tunnelmond gezien vanaf de Woudweg - Foto: Henk Frigge - 23-04-2015 
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