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Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam: mooi, maar geen verbetering 
 
Op 13 juni wordt het eco-aquaduct opgeleverd dat de natuurgebieden ten oosten en ten westen 
van de nieuwe A4 door Midden-Delfland met elkaar moet verbinden. Hoewel de Stichting Batavier 
blij is dat een maatregel als het eco-aquaduct bij de nieuwe snelweg is inbegrepen,  ziet zij geen 
reden tot blijdschap. ‘De ecologische verbinding tussen de gebieden was zonder de aanleg van de 
weg 7 kilometer lang, dat wordt nu gereduceerd tot 100 meter. Dat is dus een forse 
achteruitgang.’, aldus Batavier.  
 
Met de aanleg van de weg, inclusief eco-aquaduct, blijft nog geen 1,5% intact van de oorspronkelijke 
lengte waarover de natuurgebieden in Midden-Delfland met elkaar verbonden waren. Versnippering 
vormt een belangrijke bedreiging voor de natuur doordat infrastructuur een onneembare barrière 
vormt voor veel diersoorten. De Stichting Batavier vindt het daarom belangrijk dat, als er wegen 
worden aangelegd, er maatregelen genomen worden om die versnippering tegen te gaan. Maar veel 
beter is het natuurlijk om de bereikbaarheid op andere manieren te verbeteren dan met de aanleg 
van nieuw asfalt. Daarmee wordt ook de aantasting van het landschap en het milieu voorkomen. De 
feestelijke opening van het eco-aquaduct is dus eerder een kers op de taart van de nieuwe A4 dan 
een pluim voor de verbinding van de natuurgebieden. 
 
De Stichting Batavier richt zich op het nakomen van alle afspraken die gemaakt zijn over aanleg, 
inpassing en flankerende projecten van de A4 Delft-Schiedam. Het blijkt namelijk niet 
vanzelfsprekend dat alle afspraken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De Stichting Batavier wil, 
in het algemeen, ook dat het Rijk aantoont dat de weg, in samenhang met alle inpassingsafspraken, 
de beloofde kwaliteitsimpuls oplevert. Batavier stelt dan ook dat de weg eind 2015 niet kan worden 
geopend als aantoonbaar niet aan alle inpassingsafspraken is voldaan. 
 

   
 
De Stichting Batavier zet zich in voor een juiste en zuivere uitvoering en borging van de afspraken die zijn 
gemaakt over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Het gaat hierbij om afspraken over de inpassing van de weg 
en afspraken over flankerende projecten die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving in 
Midden-Delfland wordt verbeterd. 
Batavier is een vrijwilligersorganisatie met veel betrokken leden en groepen uit het veld. Batavier heeft kennis, 
deskundigheid en ervaring en is voelhoorn en peilthermomter van de inwoners van de vier gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland en Delft. 
Voor meer informatie: www.stichtingbatavier.nl . 
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