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Namens onze opdrachtgever bieden wij dit unieke object met
herontwikkelingspotentieel aan, ter grootte van ca. 1.788 m² kantoor- en
archiefruimte gelegen in de historische binnenstad van Delft.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met CBRE in Den Haag via 070-750 89 00.

DENHAAG/DELFT | Een leuning van

een buitenomtrap in de achtertuin

van een woonpand aan de Buiten-

watersloot zou slechts twintig centi-

meter te hoog zijn, toch eist de ge-

meente Delft afbraak van de gehele

trap, zo bleek gisteren bij de Raad

van State. De uit Vlaanderen afkom-

stige pandeigenaar Arno Dom, die

samen met zijn zoon en enkele stu-

denten in het pand woont, vindt de

ophef over de trap onbegrijpelijk.

,,Het is echt gemiereneuk,’’ brieste

Dom na de rechtszitting in Den

Haag. Dom kreeg aanvankelijk een

bouwvergunning van de gemeente

om het pand aan de achterzijde van

een dakkapel, een extra achterin-

gang, een dakterras en een buiten-

trap van het dakterras naar de tuin

aan te leggen. Maar buurvrouw Ira

Sallé zag dat niet zitten en maakte

bezwaar.

Uitspraak binnen twaalf weken.

Trapleuningietstehoog,heletrapmoetweg

,,Er is sprake van een forse bedrei-

ging voor de natuur, omdat de

nieuwe A4 natuurgebieden door-

midden snijdt. Die versnippering

vormt een serieuze bedreiging

voor de natuur. De weg is een on-

neembare barrière voor veel dier-

soorten,’’ benadrukt John Witjes,

voorzitter van Stichting Batavier.

Die zet zich in voor ‘een juiste en

zuivere uitvoering en borging van

de afspraken die zijn gemaakt over

de aanleg van de A4 Delft-Schie-

dam’. Batavier let daarbij vooral op

de kwaliteit van de leefomgeving

in Midden-Delfland. Daar loopt

ook het eco-acuaduct, dat morgen-

ochtend tijdens de Dag van de

Bouw feestelijk wordt geopend.

Als het aan Witjes en zijn vrij-

willigers van Batavier ligt, dan

wordt ‘die jubelstemming wat ge-

temperd’. Witjes: ,,Het is mooi dat

ze nog denken aan een eco-aqua-

duct, maar dat is natuurlijk lang

niet genoeg. De oorspronkelijke,

ecologische verbinding tussen de

natuurgebieden ten oosten en wes-

ten van de nieuwe A4 was zonder

de aanleg van de weg 7 kilometer

lang. Dat wordt nu gereduceerd

tot 100 meter, een achteruitgang.’’

Kers
Witjes noemt de opening van het

eco-aquaduct eerder ‘een kers op

de taart van de A4 dan een pluim

voor de verbinding van natuurge-

bieden’. Vandaag gaan Witjes en

zijn mensen opnieuw in gesprek

met Rijkswaterstaat over de af-

spraken rond de nieuwe A4, die

nog voor het jaar 2016 in gebruik

moet worden genomen. Witjes

stelt echter: ,,De weg kan eind dit

jaar echt niet worden geopend als

niet aan alle afspraken is voldaan.

De natuur moet voldoende zijn be-

schermd, er moeten meer maatre-

gelen komen om verdere versnip-

pering tegen te gaan.’’

Witjes benadrukt dat de ge-

sprekken met Rijkswaterstaat ‘in

goede harmonie’ verlopen, ,,Maar

wij zijn natuurlijk geen voorstan-

der van die onnnodige nieuwe A4,

die dwars door de groene long van

het gebied gaat.’’

DELFT |De jubelstemming over de opening van een
eco-aquaduct over de nieuwe A4 Delft-Schiedam,
morgen, is misplaatst. Dat vindt Stichting Batavier.
‘De A4 versnippert en bedreigt de natuur’.

PETER VAN DE STADT

Stichting Batavier vindt
versnippering ‘slecht’

‘A4breekt
natuur in
stukken’

Vliegersoplaten inhetzonnetje
PIJNACKER |Kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 9 jaar zijn lekker aan het vliegeren tijdens
een activiteit van kindercentrum ZieZoo. In het
zonnetje brachten de kleintjes het er gisteren
goed vanaf en leerden ze de objecten in de lucht
te houden. De buitenschoolse opvang wil de kin-
deren zo vaak mogelijk buiten laten spelen, ver-

telt Mieke Tas, leidinggevende van de vestiging
in Pijnacker. ‘We vinden het belangrijk dat ze
veel in de natuur bezig zijn. We doen echt van
alles. Laatst hebben we zandkastelen gebouwd,
een andere keer kikkerdril opgevist, waarna de
kinderen konden zien hoe dit uiteindelijk kikkers
worden.’ FOTO REMCO ZWINKELS

Versnippering
van gebieden
serieuze bedreiging
voor de natuur
–JohnWitjes


