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Feestelijke opening A4: een verhaal door een roze bril
Op 10 maart 2016 was het zo ver: de feestelijke opening van de A4 Delft-Schiedam vond plaats. Dat de weg
inmiddels al bijna drie maanden in gebruik was en ook de eerste afsluitingen wegens onderhoud al achter de rug
waren, weerhield bestuurders er niet van om feestje te organiseren waarbij zij zichzelf mooi op de borst konden
kloppen. De echte openstelling van de weg vond op de valreep nog in 2015 zó gehaast plaats (alle procedures
rond de benodigde vergunning waren nog niet eens afgerond) dat een feestje organiseren er toen niet in zat.
Maar in maart verzamelden minister Schultz, oud-ministers,
gedeputeerden, wethouders en vele anderen zich in het
provinciehuis in Den Haag om daar te vieren dat er nu met
100 kilometer per uur over de snelweg door MiddenDelfland gereden kan worden. Op het programma van het
feestje stond een blik op het verleden, heden en toekomst
van de weg en alles wat daarmee samenhangt. Hierbij
klonken alleen maar lovende woorden over alles: van het
besluitvormingsproces tot de resultaten. Minister Schultz
betoogde dat de aanpak à la IODS, waarbij gepoogd wordt
zowel bereikbaarheid als de kwaliteit van een gebied te
verbeteren, een voorbeeld was geweest voor de manier van
werken van het ministerie en dat deze aanpak nu voor veel
andere projecten wordt toegepast, zoals de
Blankenburgtunnel.

Je vraagt je af hoe vaak de minister deze uitspraak voor
zichzelf heeft moeten repeteren voordat ze er zelf in is gaan
geloven en deze woorden zonder twijfel over haar lippen is
gaan krijgen. Want een ieder die de doelstellingen van het
project 'Blankenburgverbinding' erop na slaat, ziet dat deze
alleen maar gericht zijn op bereikbaarheid en dus niets met
het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving te
maken hebben. Deze weg wordt dan ook een ramp voor
milieu, natuur en landschap. De doekjes voor het bloeden in
de vorm van enkele bovenwettelijke inpassingsmaatregelen
die de minister aan het project toegevoegd heeft (te
financieren met een klein deel van de tolopbrengsten) zijn
bij lange na niet genoeg om van een acceptabele inpassing te
spreken. Laat staan dat er sprake is van een verbetering van
de kwaliteit van het gebied.
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Maar kritische opmerkingen waren blijkbaar verboden op het
A4-feestje, dus er was dan ook niemand die de minister
tegensprak. Ook de vele perikelen die de aanleg van de A4
bemoeilijkten zoals de zandpalen, waterproblemen en
scheuren in de tunnel bleven onbesproken.
Natuurlijk mag iedereen een feestje vieren als hij dat wil,
ook al wordt er in de samenleving verschillend gedacht over
of de voltooiing van de A4DS een feestelijke gebeurtenis is.
Maar als je tijdens dat feestje zegt een blik te werpen op het
doorlopen proces en de resultaten daarvan, dan moet daar
wel het hele verhaal verteld worden en niet een verhaal
waaruit de minder leuke kanten zijn geschrapt.
Werd er dan echt tijdens het feestje geen enkel kritisch
woord over de A4 gesproken? Toch wel: via fragmenten van
de serie 'Alles op een A4' die op een groot scherm getoond
werden, was een van de Batavierders toch in staat zijn
kritische noten over de weg ten gehore te brengen aan het
publiek. Een verademing!
Bestuur Stg Batavier

Veel minder files op de A13, maar op
de A4 bijna dagelijks
Gekke Henkie
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Retourbemaling: uitspraak Raad
van State op 15 juni
Het terugpompen van opgestuwd grondwater van de A4
Delft-Schiedam is inmiddels gestart, zij het provisorisch.
De deadline van 1 mei werd daarbij net gehaald. Drie
dagen later, woensdag 4 mei, mocht Batavier bij de Raad
van State het opnemen tegen de juristen van het
hoogheemraadschap en van Rijkswaterstaat. In de
zitting passeerde de gehele besluitvorming rond de
watervergunning de revue en werden door de
staatsraden relevante vragen gesteld.
Batavier in beroep
We hadden even wat tijd nodig om alle stukken goed te
bestuderen en te bespreken. Toen we echter alles op een
rijtje hadden gezet, bleek dat we teveel twijfels hadden bij
de op 15 december genomen beslissing van het
Hoogheemraadschap van Delfland om het gelekte
grondwater deels terug te pompen. De gang naar de Raad
van State was de enige weg die nog open stond. Helaas
bleken wij de enigen. De Midden-Delflandvereniging en de
Natuur- en Milieufederatie schreven wel kritische brieven,
maar stapten niet naar de rechter.
Beroepsgronden
In het beroepschrift van Batavier (na te lezen op onze
website) hebben wij aan de Raad van State 20 vragen gesteld
verdeeld over vijf hoofdthema’s:
1. Het besluit is niet conform het Tracébesluit van 2010.
2. Voor watervergunning en het wijzigingsbesluit zijn niet
de juiste procedures gevolgd.
3. Het wijzigingsbesluit komt niet overeen met het principe
van duurzaam waterbeheer.
4. De te treffen beheersmaatregel in het wijzigingsbesluit is
onvoldoende onderbouwd.
5. De schadeprocedure is niet in lijn met een recente
uitspraak van de Raad van State.
Constructie(f)
In mijn inleiding ter zitting heb ik aangegeven dat Batavier
in de afgelopen vier jaar kritisch en constructief mee heeft
willen denken bij het realiseren van de snelweg, waarbij de
oorspronkelijke afspraken centraal stonden. “Het probleem
met het grondwater is er een waar ook wij geen rekening
mee hadden gehouden. Maar het is wel een gevolg van de
ondoorzichtige manier waarop de aanbesteding van de bouw
van de weg tot stand is gekomen. De door de minister in het
tracébesluit voorgeschreven waterdichte constructie werd
door een innovatieve en minder dure constructie een
waterlekkende. En daarvoor is op het allerlaatste moment
voor de nu bestreden beheersmaatregel gekozen.”
Bewezen techniek?
Ondergetekende en Albert Jan Snethlage als deskundige
hebben onder andere betoogd dat het hoogheemraadschap
geen wijziging van de oorspronkelijke watervergunning
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had moeten toestaan, maar een geheel nieuwe vergunning
inclusief een milieueffect rapport had moeten eisen. Ook
hebben wij aangegeven het bewijs dat retourbemaling een
goede en duurzame maatregel is erg mager te vinden: er was
maar één soortgelijk project geweest en dat heeft bovendien
maar zes maanden geduurd. De Delftse emeritus hoogleraar
Olsthoorn beweerde namens Delfland dat deze techniek in
de wereld en in Nederland veel vaker wordt toegepast, maar
ook de staatsraden vonden het opmerkelijk dat
Rijkswaterstaat dit dan niet eerder heeft aangegeven.
Regels gewijzigd?
We hebben ook de vraag opgeworpen of er sprake is
geweest van het wijzigen van de regels tijdens het spel: de
regelgeving van Delfland bij het nemen van het besluit liet
geen uitzonderingen toe op het principe dat geen water
permanent onttrokken mag worden aan de bodem. Net voor
het nemen van het nieuwe besluit bleek er nieuwe
regelgeving die een dergelijke clausule wél mogelijk maakt.
RWS en Delfland samen
Hoewel de zaak aanvankelijk een kwestie was tussen
Batavier en de vergunningverlener (Hoogheemraadschap
Delfland), was opvallend dat ter zitting het inhoudelijke
verweer vooral kwam van mw. mr. Schippers namens
Rijkswaterstaat. Die had zich voor de zitting als medebelanghebbende laten aanmerken. Haar verhaal werd
aangevuld door de jurist van Delfland, mr. v.d. Gouw. De
neutrale toeschouwer zou zomaar de indruk hebben kunnen
krijgen dat hier sprake was van één partij met twee juristen
in plaats van de werkelijke relatie, namelijk van die van
vergunningverlener en vergunninghouder.

Veel vragen
Het gevoel bij de aanwezige Batavieren over de zitting was
goed. We hebben niet de illusie dat de Raad van State zal
besluiten retourbemaling af te wijzen. Maar in de bijna twee
uur durende zitting kreeg Batavier voldoende gelegenheid
zijn standpunt toe te lichten en zijn veel inhoudelijke vragen
gesteld aan Batavier en aan de juristen van Rijkswaterstaat
en Delfland. Wij hebben de indruk dat er serieus werk van
deze zaak is gemaakt door de Raad van State. Uiteraard zal
men uiteindelijk vooral kijken naar de wettelijke context,
maar mogelijk komen er ook nog opmerkingen over de
gevolgde procedure.
Uitspraak 15 juni
De drie staatsraden, Scholten - Hinloopen, Van der Spoel en
Hent zullen (vanwege de crisis- en herstelwet) na uiterlijk
zes weken uitspraak doen. Dus op 15 juni weten we welke
resultaten de inspanningen van Batavier in dit dossier
hebben opgeleverd. Rijkswaterstaat liet ons na de zitting
weten na die uitspraak de periodieke gesprekken met
Batavier te willen hervatten.

John Witjes
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Herrie in Delft
Bewoners van de Gerbrandylaan in Delft hebben aan de bel
getrokken bij Rijkswaterstaat en de locale politiek vanwege
het lawaai van het toegenomen verkeer op de A4. Dit stukje
Delft is onderdeel van de wijk Buitenhof grenst aan de
“oude” A4 net ten noorden van de Kruithuisweg. Volgens de
bewoners is het geluidsniveau hoger dan 58 dB en zijn
aanvullende maatregelen nodig in de vorm van een
geluidscherm van zes meter hoog.

Bron: Google Earth

De bewoners geven aan dat de “zichtwal” van vier meter
hoog die in IODS-verband is afgesproken het lawaai
onvoldoende tegenhoudt. Zij wijzen er op dat even ten
zuiden van de wijk in Tanthof wél een zes meter hoge
geluidswering is gerealiseerd, terwijl het daar net zo druk is.
Maar dat is wél een nieuw stuk snelweg. Bovendien is de
“zichtwal” nog niet gerealiseerd. Men heeft aan
Rijkswaterstaat gevraagd zo snel mogelijk uitgebreid
akoestisch onderzoek te verrichten en het “geluidslek”
adequaat te dichten. Ook de gemeente Delft heeft zorgen
geuit richting RWS.
Vooralsnog echter heeft RWS zich op het standpunt gesteld
dat alles volgens de afspraken en volgens de vigerende
wetten is uitgevoerd. Men wil pas in 2017 geluidmetingen
doen om te kijken of het wettelijk beschreven
“geluidsplafond” wordt overschreden en daarna eventueel
maatregelen overwegen.
Voor de bewoners is deze gang van zaken niet acceptabel.
Zij eisen nu actie. Binnenkort komen Delftse wethouders en
de projectdirecteur van Rijkswaterstaat naar de
Gerbrandylaan om met de bewoners te overleggen en hun
oor te luister te leggen.
Hier is dus mogelijk sprake van het weliswaar wél nakomen
van de IODS-afspraken, maar is het probleem dat die
afspraken niet goed waren!
John Witjes
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Raad van State gaat zich buigen
over volgende asfaltplan MiddenDelfland
Toen de plannen voor de aanleg van de A4 nog niet eens af
waren, was al duidelijk: na deze weg wil het ministerie van
Infrastructuur & Milieu nog meer asfalt in Midden-Delfland.
De A4 zou immers zorgen voor een toename van verkeer in
de Beneluxtunnel, waardoor hier files zouden ontstaan. En
die moeten worden opgelost door de Blankenburgtunnel. De
oplossing voor het ene fileknelpunt veroorzaakt dus nieuwe
files en zo blijven de asfaltmachines draaien om dit allemaal
op te lossen.
Of de Blankenburgtunnel er echt gaat komen is nog maar de
vraag. Eind maart nam minister Schultz het tracébesluit voor
deze snelweg. Hiertegen hebben diverse natuur- en
bewonersorganisaties, waaronder de Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en de
Midden-Delfland Vereniging, beroep aangetekend bij de
Raad van State. In hun beroep geven zij aan dat de minister
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar alternatieven voor
de Blankenburgtunnel. Dit had gemoeten vanwege de
aantasting van beschermde natuur, milieu en landschap die
de Blankenburgtunnel met zich meebrengt. Eén van die
alternatieven betreft het in zijn geheel niet aanleggen van
een weg. Want doordat de hoeveelheid verkeer lang niet zo
hard groeit als in de plannen voor de Blankenburgtunnel
wordt aangenomen, is het niet waarschijnlijk dat de
Beneluxtunnel een serieus fileknelpunt zal gaan worden. De
Blankenburgtunnel is daarom een weg die niets oplost, maar
wel veel kapot maakt. Hopelijk ziet de Raad van State dit
ook in en vernietigt hij het tracébesluit.

Bestuur Stg Batavier
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Over het geluid van de nieuwe
weg

Het is stil op deze weg: in het halfuur dat ik hier rijd, zie ik:
twee wielrenners, een paartje hardlopers en een groepje
lopende kinderen met een volwassene.

Het is maandagavond 16 mei, het is een mooie, rustige dag.
Sereen. Ik fiets van mijn huis in Tanthof-west naar de brug
over de rijksweg die leidt naar de Zuidkade, ten zuiden van
de golfbaan Schipluiden. Daar kijk ik even naar het verkeer
op de rijksweg.

Het is niet bladstil want er staan geen bomen langs de weg.
En dat moet maar zo blijven want er zouden kraaien in
kunnen gaan zitten die het dan gemunt hebben op
weidevogels. Maar evengoed zie ik of hoor ik nergens
kieviten en scholeksters en al helemaal geen tureluurs en
grutto’s.
Het is schoon langs de weg. Ik raap alleen maar twee lege
pakjes Wicky. Nergens de rotzooi van Red Bull of andere
energiedrankjes die je zo lamlendig maken dat je het over
overal achterlaat.

De A4 gezien vanaf de Zuidkade richting Schiedam . Foto - Henk Frigge 17-02-2016

Dan besluit ik de nieuwe asfaltweg naar het zuiden af te
fietsen . De weg die evenwijdig aan de rijksweg loopt, zo’n
100 meter van de oostkant van de weg, zo’n 50 meter van de
geluidswal. Ik ken Midden-Delfland goed maar hier ben ik
nog nooit geweest. April is dit jaar erg koud geweest maar in
mei is de omgeving snel groen geworden. Het oogt nu overal
fris en pril.
Aan mijn linkerhand: een sloot van ongeveer 10 meter
breed. Daarachter weilanden. Sommige stukken zijn pas
gemaaid en hebben een felbleke kleur: etgroen heet het.
Andere zijn nog niet gemaaid en zijn daarom donkergroen.
Er staat maar een zuchtje wind, uit het noordwesten. Geen
rimpeling op het water van de sloot.
Het geluid van de rijksweg, toch zo dichtbij, valt me enorm
mee. Is dit nu het effect van: geluidswal met
geluidsabsorberende bekleding, van dubbellaags ZOAB en
van de maximumsnelheid van 100 km/u?
In de sloot zie ik een paartje krakeenden, een paartje
kuifeenden en een paartje Canadese ganzen. Ze reageren
allemaal schuw, de ganzen gaan op de wieken.
Ik kom op de Oostveenseweg en ga daar naar de brug over
de rijksweg. Ik kijk even naar de auto’s onder me en fiets
dan terug naar het noorden, in omgekeerde richting dus,
weer langs de rijksweg.
Aan de overkant van de sloot staat een zwaan die niet
reageert als ik stop. In het water een paar meerkoeten en een
duikende fuut.

Het Slinkslootpad richting Schiedam en het zicht op de A4. Foto's - Henk Frigge 17-02-2016

Ik heb hierboven een indruk beschreven, niet meer dan dat.
Er zal, vindt Batavier, een gedegen onderzoek moeten
komen naar de vraag in hoeverre is voldaan aan de geluiden zichtgarantie. Dat vereist metingen op een aantal plekken
in de buurt van de weg op een aantal momenten in het jaar.
En dit onderzoek moet weer een onderdeel zijn van het
onderzoek naar de vraag of de beloofde kwaliteitsimpuls
voor het gebied ook echt gehaald wordt.

Henk Tetteroo
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Weidevogels
Gestaag verbeteren in een aantal gebieden binnen MiddenDelfland de omstandigheden voor de weidevogels. Dit is
(mede) te danken aan de uitvoering van enkele IODSmaatregelen en het tot stand komen van het 15 ha
compensatiegebied voor weidevogels.
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In het voorjaar is o.a. het geriefhoutbosje afgezet dat aan de
rand van dit gebied ligt en dat zeer ongunstig is voor
weidevogels (uitkijkpost voor predators zoals buizerds). Ook
andere inrichtingsmaatregelen zijn in uitvoering.

Op 15 april j.l. hield het Weidevogelpact (samenwerking
Natuurmonumenten, LTO Noord Delflands Groen, KNNV
afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
en Vogelwerkgroep Midden-Delfland) een symposium waar
resultaten van de gezamenlijke inspanningen bekend zijn
gemaakt.

Een van deze resultaten is de in 2015 uitgevoerde
inventarisatie van weidevogels in het hele open gebied, ook
ten oosten van de A13 (Nulmeting weidevogels Groot
Midden-Delfland, Ferry van der Lans). Bij dit onderzoek is
niet alleen het aantal broedparen geteld, maar ook
onderzocht in hoeverre die broedparen vliegvlugge jongen
hebben voortgebracht (broedsucces). Vanzelfsprekend is dit
een belangrijke factor in het voortbestaan van
vogelpopulaties. Dit broedsucces blijkt voor verschillende
grotere weidevogelsoorten (o.a. grutto, kievit, scholekster en
tureluur [kemphaan en watersnip zijn al vele jaren geheel uit
Midden-Delfland verdwenen]) toch nog steeds nauwelijks
voldoende om de populatie in stand te houden, laat staan
weer te laten floreren. Dat betekent dat er meer gedaan moet
worden om verlies van eieren en kuikens te voorkomen. Het
rapport over de nulmeting noemt vele mogelijkheden tot
verbetering van de leefomstandigheden voor de
weidevogels.
Het rapport vermeldt ook een aantal polders waar sinds 2002
de broeddichtheden flink zijn toegenomen (o.a. Duifpolder
en Klaas Engelbrechtpolder), hetgeen hoopgevend is voor de
toekomst.
Verder is in het kader van het Weidevogelpact een
inventarisatie gemaakt van bomen in Midden-Delfland die
het open landschap verstoren en daarmee ongunstig zijn
voor de grutto.
Ook is er een cursus gegeven aan nieuwe weidevogeltellers
om de weidevogelstand te kunnen blijven volgen in de loop
der jaren.

Inmiddels is ook het laatste gedeelte (20 ha) van de 100 ha
compensatiegebied dat in het IODS-convenant was
vastgelegd, in de verkoop gegaan zodat dit gebied deze
zomer door de nieuwe eigenaren kan worden ingericht en
beheerd als weidevogelnatuur.
Buiten IODS-verband begint het
weidevogelcompensatiegebied (15 ha) dat als compensatie
dient voor het verlies aan weidevogelareaal als gevolg van
de aanleg van de A4 (30 ha) nu echt vorm te krijgen.

Het geriefhoutbosje op 2-12-2014 en op 22-5-2016 - Foto's Geesje Veenbaas

Het bovenvermelde rapport van Ferry van der Lans laat zien
dat in de gebieden die in beheer zijn bij Natuurmonumenten
(NM), weidevogels weer terugkomen waar ze eerder niet
meer aanwezig waren. Aangezien ook deze 15 ha in beheer
komen van NM en aansluiten aan reeds bestaand
weidevogelgebied van NM ziet dit er goed uit voor de
weidevogels.
Drie conclusies zijn er te trekken:
1) Het Weidevogelpact werpt resultaten af; hopelijk blijft dit
samenwerkingsverband nog lang met enthousiasme
doorgaan (zie ook conclusie 3);
2) (deels samenhangend met 1) er is het een en ander
gebeurd ten gunste van de weidevogels;
3) er moet nog veel meer gebeuren om de weidevogelstand
weer te laten floreren, en bovendien moeten
beheersmaatregelen (zoals het juiste beheer van grasland, het
juiste waterpeilbeheer, er voor zorgen dat het
weidevogelgebied open blijft etc.) ook langdurig doorgaan
om tot succes voor de weidevogels te leiden.

Geesje Veenbaas
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Permanente weekendsluiting A4 Delft-Schiedam?

Foto - John Witjes

De eerste keer dat het nieuwe stuk A4 dicht ging “voor
onderhoudswerkzaamheden” werd er in de
verkeersinformatie elk uur melding van gemaakt. Dat was in
het weekend van 20 februari. Inmiddels zijn we zes
weekendafsluitingen verder en niemand kijkt er meer van
op. Files zijn er ook niet geweest. De A13 kon het verkeer
best aan. Eigenlijk is die A4DS in het weekend nergens voor
nodig.
En waarom zijn die afsluitingen eigenlijk nodig?
Rijkswaterstaat communiceert dat het niet meer dan logisch
is: er moest een calamiteitendoorsteek verplaatst worden, de
software voor het veiligheidssysteem in de Ketheltunnel
moest geactualiseerd, geluidstesten uitgevoerd en de
aansluiting van de bediening van de Ketheltunnel op de
verkeerscentrale in Rhoon voorbereid. Software actualiseren
van een systeem dat nog geen twee maanden draait? En dat
zes weekenden lang?
De door mij in de media gedane suggestie dat een en ander
en gevolg was van overhaaste openstelling van de weg in
december, werd met klem afgewezen. Rijkswaterstaat werd
zelfs boos.
Toch lijkt die suggestie voor de hand te liggen. Want
Batavier heeft toen de openstellingsvergunning in november
2015 ter inzage lag de stukken bestudeerd. En daar kamen
we een brief tegen van ene Johan Bosch, de

tunnelveiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat, gedateerd 18
september 2015. Deze expert op het gebied van
tunnelveiligheid ontraadde de tunnelbeheerder om de weg al
in december open te stellen. Bosch gaf aan dat “de snelheid
van het openstellen lijkt te prevaleren boven het goed
uittesten van systemen en de integratietesten”. Ook de
kwestie van lokale bediening of regionale bediening vanuit
de verkeerscentrale in Rhoon was onvoldoende uitgewerkt.
Ook wees hij op de onlogische situering van de
calamiteitendoorsteek aan de noordkant van de tunnel.
Hierdoor zou bij deze cado de bereikbaarheid voor
hulpdiensten in het geding zijn.
Bosch adviseerde de tunnelbeheerder de weg pas na
aanpassingen en verder testen te openen in het voorjaar van
2016…… Heeft de minister door de weg nog voor de kerst
open te stellen willens en wetens veiligheid ondergeschikt
gemaakt aan imago?

Inmiddels weten we door deze acties wel dat de weg
probleemloos dicht kan in het weekend. Dus minister…..
wat let u?

John Witjes
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“Geen vuiltje aan de lucht.”

Doorbraak in Woudhoek

Dat is de titel van de TV uitzending gemaakt door Zembla
die de Vara op 6 april j.l. uitzond.

Spijkers op laag water zoeken wordt je in Schiedam Noord
de laatste jaren wel heel makkelijk gemaakt. De bodems van
de sloten rond de nieuwe A4 komen namelijk met enige
regelmaat boven de waterspiegel uit. Het heeft meer met de
aanleg van het sportpark te maken dan met de weg, maar
toch belangrijk genoeg om er hier ook eens melding van te
maken. In nieuwsbrieven van de AUW! (Actiegroep
Unaniem Woudhoek) heb ik het al enige malen aangekaart.

In de uitzending komen wetenschappers, doktoren en
burgers aan het woord die zeer bezorgd zijn over de grote
hoeveelheden fijnstof die vooral rond vliegvelden en
autowegen in de lucht zitten. Ze wijzen op de grote
negatieve gevolgen voor volksgezondheid.
In het bijzonder de gevolgen van de uitstoot van ultra
fijnstof (PM 0.1 d.w.z. ≤ 0.1 micrometer) worden als zeer
schadelijk geacht omdat die stofdeeltjes diep in onze longen
doordringen en in onze bloedsomloop komen. Wat zijn de
lange termijn gevolgen? Een deskundige in de uitzending
spreekt over een tikkende tijdbom.
De WHO (wereld gezondheids organisatie) heeft normen
voor PM 10 en PM 2.5 opgesteld. Opvallend is dat de
Europese normen voor PM 10 twee keer zo hoog liggen en
voor PM 2.5 zelfs 2.5 keer. Voor ultrafijnstof is geen
‘veilige’ norm.
Ook de gevolgen van het verhogen van de maximum
snelheid naar 130 km/uur op diverse snelwegen in ons land
krijgt de nodige aandacht. Er werd door 194 partijen
bezwaar gemaakt. Alle bezwaren zijn van tafel geveegd.

Om de grond tussen de landtunnel en de wijk Woudhoek
bouwrijp te maken is deze een aantal jaren voorbelast door
er metershoog grond bovenop te storten. Van omliggende
watergangen wordt door de enorme druk die daardoor
ontstaat de bodem dan omhoog gestuwd. En het laat tevens
de vraag rijzen wat er onder de grond gebeurt waar de
bodem niet zo gemakkelijk omhoog kan. Immers, er wordt
een enorme hoeveelheid drek ondergronds opzij gedrukt en
doordat het nergens heen kan, komt het in de sloten omhoog.
Waar gaat die troep heen als het niet omhoog kan??
De gemeente Schiedam doet er nogal luchthartig over.
Zorgen over de funderingen van aanpalende woningen vindt
men ongegrond. Wel gaat de gemeente samen met de
aannemer en het Hoogheemraadschap van Delfland kijken
naar een oplossing. Da's mooi. Eerst zeggen dat er geen
probleem is en dan vertellen dat je het wel gaat oplossen.

Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de mate
van schadelijk van fijnstof.
Het lijkt er op dat de verantwoordelijke instanties niet staan
te popelen om daar eens flink mee aan de slag te gaan. De
uitkomsten daarvan zouden wel eens heel nadelig kunnen
uitpakken voor het vliegen, de automobiliteit, de uitbreiding
van vliegvelden en de uitbreiding van het wegennet.
Komen ultrafijnstof en fijnstof in het rijtje naast roken en
asbest? Dodelijk!!
De uitzending van Zembla staat nog op het net.
Zoek dan op: ”geen vuiltje aan de lucht”.

Peter van Bruggen
Probleem boven? Oplossing onder? Foto's - Henk Frigge

Giften
Een gift of een periodieke overschrijving is van harte welkom op
rekeningnummer NL51TRIO0254658652 t.n.v. Stg Bewaking
Afspr. Tracébesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam.
Aan het eind van het jaar ontvangt u een verantwoording van
onze inkomsten en uitgaven.

Voor een hele hoop modderkruipers die door de
dienstdoende ecoloog eind 2012 zijn overgeheveld van de
ene watergang naar de andere, zal deze oplossing (als die er
al komt) overigens veel te laat komen. Het grootste gedeelte
van de sloot waarin ze zijn uitgezet, is verdwenen door dit
verschijnsel en zoveel modder daar waren zij zelfs niet tegen
opgewassen, vrees ik.

Henk Frigge
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Rechtszaak bomen uitgesteld
Op 11 mei was de rechtszaak gepland van o.a. Stg Batavier,
Milieudefensie en de Bomenridders tegen de gemeente
Schiedam. In de vorige nieuwsbrief gingen we in op de
redenen waarom wij de rechtszaak hadden aangespannen:
Schiedam denkt met het planten van 4000 veren een
adequate compensatie te bieden voor 4000 gekapte bomen.
De eisende partijen willen échte bomen. De rechtszaak is
echter uitgesteld. Een reden daarvoor is niet gegeven. Wel
opvallend was dat de gemeente Schiedam een week voor de
geplande datum nog geen verweerschrift had ingediend.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Prijs voor TV Rijnmond voor
reportages A4DS
Medio maart won TV Rijnmond op het NL-award gala de
eerste prijs in de categorie “Eigen Nieuws”. De
compilatiereportage ging over de problemen bij de aanleg
van de A4 Delft-Schiedam. In de toelichting is te lezen:
Gedurende weken weet RTV Rijnmond bijna dagelijks
nieuws te maken. Door journalistiek spitten en een breed
netwerk brengt RTV Rijnmond op TV, radio en internet
steeds nieuwe feiten aan het licht. Het begint bij de actieve
belangenvereniging, vervolgens bewoners, ingenieurs en
waterbouwdeskundigen, totdat ook politiek Den Haag
vragen gaat stellen aan de verantwoordelijk minister.
De NL-awards worden elk jaar uitgereikt door de organisatie
van regionale omroepen. De winnende reportage bevat ook
niet eerder uitgezonden beelden betreffende de
kwelwaterproblemen en de scheuren in de tunnelwand. De
reportage is te zien op:
https://vimeo.com/148208905

Uiteraard feliciteren wij Sjoerd Bootsma van RTV
Rijnmond en zijn collega’s met deze prijs!

Actievoeren anno 2015: ook op de
open dag 12 december 2015
“Hier (s)loopt de A4 Midden-Delfland”

Veer of boom? Foto - John Witjes

Ondertussen is men wel begonnen met het aanplanten van de
veren. Daarbij blijkt de gemeente niets teveel te hebben
gezegd toen zij het hadden over veren met een lengte tot 120
cm, respectievelijk 170 cm. De dikte van de veren blijkt
maximaal twee centimeter. Is dat een boom?
Een nieuwe datum voor de rechtszaak is nog niet bepaald.

John Witjes
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Minister: “Geen problemen met
constructie landtunnel”
De onthulling in de vorige nieuwsbrief van Batavier dat
er over een lengte van tientallen meters scheuren in de
wand van de landtunnel waren ontstaan heeft geleid tot
veel ophef. Zowel in de media als in de politiek kreeg
deze zaak veel aandacht. De minister haastte zich
opnieuw met een verklaring dat het allemaal niet veel
voorstelde en dat die smalle scheurtjes inmiddels zijn
gerepareerd. Ook de Schiedamse burgemeester zag geen
gevaar en verleende gewoon een
openstellingsvergunning.
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Hypotheek op toekomst
Het is duidelijk dat minister en stadsbestuur er alles aan
hebben gedaan om de kwestie van de scheuren in de moten
46 en 47 van de landtunnel zo klein mogelijk te maken. Dat
men daarbij een zware hypotheek legt op de toekomst, is ons
en De Kanter wel duidelijk. Maar verder lijkt niemand er
wakker van te liggen. Ook niet van de druk die door
Rijkswaterstaat werd uitgeoefend op de Schiedamse
ambtenaren bij het begin van de bouw, van het opstellen van
flutrapportjes om te bewijzen dat er geen probleem is en van
het niet spontaan melden van de scheuren aan de gemeente
eind 2014.

Sussende woorden minister
Op vragen van Kamerlid Hoogland (PvdA) antwoordde
minister Schultz van Haegen dat er geen echte schade was
en dat de beweringen van Batavier goed zijn onderzocht. Zij
suggereerde in haar antwoorden dat er nu een onafhankelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden. Wij weten, en de minister
weet dat uiteraard ook, dat dit niet het geval is geweest. En
ook in 2013 was het onderzoek dat werd uitgevoerd na de
opmerkingen van De Kanter en Batavier verre van grondig
en ook niet onafhankelijk, want uitgevoerd door een partner
van de aannemer. Nu de minister volhoudt dat er niets aan
de hand is, kan haar opvolger in de toekomst nog wel eens
een lelijke rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van
schade en reparaties die te voorzien zijn en voorspeld zijn
door De Kanter.
Moot 45-46. Foto - John Witjes

Scheuren geen probleem
Batavier had vanwege de twijfels aan de constructieve
veiligheid een zienswijze ingediend tegen het verstrekken
van de openstellingsvergunning, maar het Schiedamse
gemeentebestuur was van mening dat de constructieve
veiligheid onderdeel is van de (reeds veel eerder verstrekte)
omgevingsvergunning. “Uit de inhoudelijke beoordeling van
de naar voren gebrachte zorgen betreffende de constructieve
veiligheid is gebleken dat de Ketheltunnel voldoet aan de
regelgeving en de eisen uit de verleende
omgevingsvergunning.” Wij vinden het wel opmerkelijk dat
als er eenmaal nog vóór de bouw een bouwvergunning
(=omgevingsvergunning) is afgegeven, later, als het
bouwwerk op instorten staat de gemeente feitelijk niet veel
kan doen.
Haarspelden
In een reactie op de “veiligverklaring” gaf Ad de Kanter, die
eerder al forse kritiek had op de constructie van de
landtunnel, als reactie niet te begrijpen waarom men niet wil
zien dat er een probleem is ingebouwd in de wand van de
tunnel. “Er is maar ÉÉN reden voor de ontstane schade en
dat is, dat ter plaatse van de "knik" "geen haarspelden" zijn
aangebracht. Waarom zouden nu anders over ca. 60
m "correctief" en over ca. 270 m "preventief" "haarspelden"
zijn aangebracht? Tot op heden hebben zich nog geen
extreme belastingen c.q. belastingscombinaties voorgedaan,
maar wat gebeurt er als dit in de loop van de
ontwerplevensduur van 100 jaren wél het geval is?”

Lering trekken
Ook dit is een van de lessen die wij leren uit de aanleg van
de A4DS: zo’n project is zó complex voor het gemeentelijk
apparaat van een middelgrote stad dat daartoe extra
inspanningen en middelen nodig zijn. Het inzetten van veel
(onafhankelijke) expertise is onontbeerlijk! Ook moet de
gemeentelijke organisatie bestand zijn tegen de druk die
vanuit het projectmanagement van aannemer en RWS wordt
uitgeoefend. De toetsende constructeurs moeten daarbij ook
geen last hebben van hun eigen superieuren die om welke
reden dan ook zaken zo snel mogelijk “afgestempeld” willen
hebben. En bij het beoordelen van de constructies is het
belangrijk zich te wapenen tegen de tactische spelletjes die
gespeeld worden door een aannemer (zoals het op het laatste
moment indienen van erg veel berekeningen en tekeningen).

John Witjes

Wij wel ja.
Over 100 jaar zijn
we toch dood.
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Grondwaterproblemen in Holy en
Woudhoek
Al enkele jaren is de grondwaterstand in de wijken Holy en
Woudhoek onderwerp van discussie. De bewoners klagen
over vochtproblemen in en rond hun woning. Over de
oorzaak van deze problemen wordt verschillend gedacht. De
gemeenten Vlaardingen en Schiedam zoeken het probleem
in de ophoging die in beide wijken omstreeks 2008 heeft
plaatsgevonden. Woningstichting Samenwerking geeft in
een reactie in het AD van 17 mei j.l. aan dat onderzoek heeft
uitgewezen dat de bouwkundige staat van de ‘vochtwoning’
aan de Amelandhoeve in orde is maar dat er niet wordt
gestookt, en dat daardoor vocht ontstaat. De woningstichting
gaat de bewoners nu ventilatie-en stookinstructies geven.
Deze situatie brengt mij terug naar 2005, dus ver voor de
ophoging, Wij werden toen na drie weken vakantie
geconfronteerd met een beschimmelde inboedel. Volgens de
verhuurder zou dit te wijten zijn geweest aan een slechte
ventilatie. Nu is het algemeen bekend dat een woning
geventileerd moet worden, maar er zullen weinig mensen
zijn, die door het ontbreken van ventilatieroosters, tijdens
hun afwezigheid de ramen open laten staan. Dit advies druist
namelijk in tegen de voorwaarden van de verzekeraars en
het advies van de politie. Bovendien blijkt, na rondvraag, het
nogal ongebruikelijk te zijn dat een inboedel binnen drie
weken beschimmeld. Er is dan ook duidelijk sprake van een
te hoge vochtigheidsgraad in de woningen. Het is te
gemakkelijk dit af te doen met ventilatie- en
stookproblemen. Er zijn immers in de Holy en de Woudhoek
meer bewoners met vochtklachten. Bouwkundig gezien zijn
de woningen in beide wijken totaal verschillend van elkaar.
Wat zorgt er dan voor dat ondanks ventilatieroosters en
drainage de vochtigheidsgraad niet positief te beïnvloeden
is?

Nee joh, in de kruipruimte
Jij hebt toch een privé
zwembad in je tuin?
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www.stichtingbatavier.nl

Moet het probleem dan toch in het grondwaterniveau worden
gezocht? De afgelopen jaren is door RWS, A4All en het
Hoogheemraadschap Delfland angstvallig ontkend dat de
aanleg van de A4 hier een aandeel in heeft. Het
Hoogheemraadschap geeft in antwoord op artikel 36 vragen
met betrekking tot de grondwaterproblemen in Holy zelfs aan
dat de gevolgen van de onttrekking en retourbemaling voor
de Hoevenbuurt nihil zijn daar ter plaatse van de landtunnel
niet wordt onttrokken. Een zorgwekkend antwoord, omdat
juist bij de landtunnel grondwater wordt onttrokken. Uit de
verdere beantwoording blijkt dat het Hoogheemraadschap
zelfs de locaties van de verdiepte en halfverdiepte ligging
verwisselt waardoor het lijkt of de grootste lekkages zich in
Midden-Delfland afspelen i.p.v. op Schiedams grondgebied.
Om precies te zijn 715 m3 grondwater in Schiedam en 300
m3 in Midden-Delfland. Je kunt je dan ook afvragen of de
gevolgen voor de Holy en Woudhoek wel nihil zijn. Dat kan
immers, door het ontbreken van ervaring met langdurig
retourbemalen, niet worden aangetoond. Onduidelijk is ook
waarom RWS de peilbuizen voor de monitoring alleen in het
invloedsgebied heeft aangebracht en er geen peilbuizen in de
woonwijken Holy en Woudhoek zijn geplaatst. Dit laatste
zou toch duidelijkheid kunnen verschaffen over de
grondwaterproblematiek in de Woudhoek en de Holy.

Marianne van Bruggen

Trouw geknipt
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"Zweten" bij de Raad van State:
een impressie

Ik blijf stil als mijn tante in Drenthe
vertelt van die herfst dat ze
samen met Herman op de dijk stond.
'We hebben nog geprotesteerd,'
zegt ze. De ramen beslaan van mijn
sneller razende adem.
'We hebben gedaan wat we konden,
wonden er geen doekjes om.
Hoe stom kunnen we nu zijn
dat hij er toch is gekomen?'
Ik blijf stil als mijn tante in Drenthe
vertelt van die lente dat ze
samen met Herman op de dijk lag
te dromen.
Ze zagen Schiedam en Delft,
madeliefjes: hartediefjes die
de spelende mens het beste
kunnen duiden.
En ik rij als een moker door
het beton van mijn verleden,
zeg verbeten: 'Sorry tante,
maar ik ga net de Ketheltunnel in.'
Ergens halverwege wordt
de verbinding verbroken.
Look J. Boden
Stadsdichter Vlaardingen 2015 – 2016
(bron: Vlaardingen.24 – 7 januari 2016)

Boven 15 december
2009, rechts 22 december 2015
Foto's - Henk Frigge

Foto - Chris Smitskamp

Op 4 mei stonden we om half tien voor de ingang van de
Raad van State in Den Haag. Aan de ene kant van de deur
strak in het pak de tegenpartij, het Hoogheemraadschap en
Rijkswaterstaat, en aan de andere kant John, Henk Tetteroo,
Albert-Jan, Chris en een belangstellende inwoner uit
Schiedam.
Te elfder ure had RWS laten weten ook partij te willen zijn,
kennelijk omdat ze het niet aan het Hoogheemraadschap
durfde over te laten. En dat bleek ook wel tijdens de zitting –
de dure (lands)advocaat van RWS nam, compleet met videopresentatie, de regie vrijwel geheel over. Tot onze verrassing
waren ook RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad
aanwezig.
Achter de tafel drie Staatsraden, die er blijk van gaven zich
bijzonder goed ingelezen te hebben. En ook precies de ter
zake doende vragen stelden over het al of niet onttrekken en
lozen van het water, de waterkwaliteit, wel of geen nieuwe
vergunning en/of MER, etc. Met een prachtig eufemisme
wist RWS te vertellen dat de wanden ‘zweten’! Dan moeten
ze het met die 1,2 miljoen liter water per dag wel erg warm
hebben… En in hun ijver de gekozen constructie van
retourbemaling zo goed mogelijk voor het daglicht te
brengen, lieten ze een ingehuurde professor betogen: waar
hebben we het eigenlijk over? Dit is zo normaal, en wordt al
zo lang en zo veelvuldig met succes toegepast. Waarop een
Staatsraad hen fijntjes terecht wees met hun eigen stukken,
waarin maar één voorbeeld kon worden aangetoond en
retourbemaling in een eerder stadium als onwerkbaar was
afgewezen.

De zitting nam bij elkaar bijna twee uur in beslag. Zoals
Henk na afloop opmerkte: dat het er zo lang en zo
inhoudelijk aan toe is gegaan, is op zich al morele winst.
Maar goed, we hebben wel geleerd dat we ons niet te snel
rijk moeten rekenen. Half juni horen we de uitslag.

Chris Smitskamp
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Veel minder files op A13, maar op
de A4 bijna dagelijks
In januari meldde Rijkswaterstaat vol trots dat er na de
opening van de A4 Delft-Schiedam 20% minder verkeer
was gekomen op de A13 en dat er op die weg nauwelijks
meer files waren. Het aantal auto’s op de A13 richting
Den Haag daalde van 158.000 naar 128.000 per dag.
Maar op de A4 telde men er 63.000 in elke richting.

20% meer auto's!
Dat er flink wat minder verkeer is op de A13 vindt Batavier
niet opmerkelijk, want dat was juist de reden om de A4DS
aan te leggen. Maar wel opvallend en verontrustend is dat er
kennelijk, als we de cijfers van Rijkswaterstaat mogen
geloven, dagelijks 32.500 auto's méér rijden tussen
Rotterdam en Den Haag! In een tijd van klimaatcrisis en in
het licht van het afgesloten klimaatakkoord een bijzonder
slechte ontwikkeling.
Tot 21 december 2015 reden er gemiddeld elke dag 158.000
auto's tussen Rotterdam en Den Haag, nu zijn het er
191.500, maar liefst 20% méér. Wat maar weer eens
aantoont dat meer asfalt leidt tot meer auto's op de weg.
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Kritiek op A4DS
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal
Planbureau brachten begin mei een rapport uit (“Kansrijk
Mobiliteitsbeleid”) waarin de toekomst van de
verkeersinfrastructuur wordt geschetst. Nieuwe
miljardeninvesteringen in nieuw asfalt zijn volgens PBL en
CBP alleen verstandig als de files “substantieel” toenemen.
En dat laatste wordt zeer twijfelachtig geacht. In een
commentaar in dagblad Trouw op het rapport uitte de
Delftse hoogleraar transportbeleid Bert Van Wee nog eens
kritiek op de A4 Delft-Schiedam: “Dat stukje asfalt is het
duurste stukje snelweg ooit” en “De besluitvorming
rammelde, een aantal varianten voor het plan is niet goed
onderzocht. Hoewel er nu minder files staan op de A13,
vermoed ik dat de baten niet opwegen tegen de kosten”.

John Witjes

File op de A4 richting Delft 22-12-2015 : Foto - Henk Frigge

Dagelijkse file A4
Momenteel meldt de Verkeers Informatie Dienst vrijwel
elke maandag tot en met donderdag in de ochtendspits een
file voor Zoeterwoude, die vaak al begint bij Delft, net nà de
A4DS. Er zijn kennelijk problemen op de A4 ter hoogte van
Zoeterwoude. Rijkswaterstaat zoekt naar oplossingen in het
ingrijpend aanpassen van het wegprofiel in 2017. Maar de
dagelijkse file wijst ook op een andere "zwakke plek" in die
A4 en die is kennelijk ergens ter hoogte van de Rijswijkse
Plaspoelpolder gelegen. Die plek zal ook in de toekomst bij
het minste geringste problemen geven. Ben vd Chijs zaliger
heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de
capaciteitsproblemen op het punt waar A4 en A13
samenkomen als de A4DS er zou liggen.

Gekke Henkie
Met Gekke Henkie.
Hé Henkie, met Hanky Panky.
Hé Hanky, hoe is 't?
Ja goed joh en met jou?
Ja prima, vanwaar je belletje?
Nou, even over dat vergunninkje.
Vergunninkje?
Ja, voor dat tunneltje.
Met die scheuren?
Ja, die.
Ja, moeilijk, moeilijk.
Moeilijk??
Ja, kan ik niet zomaar geven.
Hoezo niet?
Nou, ik heb zelf ook een vergunninkje nodig.
Waarvoor?
'n Winkeltje.
O, dat sportzaakje bedoel je?
Ja, precies, Brave Hendrik wil 'm niet geven.
O, de Brave?
Ja die.
Nou, die fluit ik dan wel even terug.
Is dat niet gek dan?
Hoezo?
Nou, dat doe je anders nooit.
Ah joh, kraait geen haan naar.
Okay, gooi maar open dan die tunnel.
Okay, dag Henkie.
Dag Hanky.
Henk Frigge
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De weg is open, maar Batavier is
nog niet klaar

Op 18 en 21 december is de A4 Delft –Schiedam opengesteld
voor het autoverkeer. Voor sommigen 50 jaar te laat, voor
anderen had het lange uitstel van de aanleg van de weg mogen
leiden tot afstel. Met het besluit van de Raad van State in 2011
werd de aanleg van de weg een feit. Batavier heeft de afgelopen
jaren getracht de afspraken die gemaakt zijn voor een goede
inpassing van de weg met zo weinig mogelijk schade voor de
omgeving op de voet te volgen en de klok te luiden als zaken niet
volgens afspraak verliepen.
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Eindbalans IODS
Nu de weg opengesteld is, rijst de vraag hoe het verder gaat met de
overige IODS-projecten. De samenhang is immers vastgelegd in de
titel: Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam. Geen A4 zonder
voltooiing van het integrale geheel. Wij kunnen ons voorstellen dat
de projecten die nog (langer) lopen, worden overgedragen aan de
partijen die bij deze projecten betrokken zijn, en dat de IODSAdviescommissie wordt opgeheven. Maar niet zonder het opmaken
van een eindbalans. Later kunnen dan nog rapportages komen over
de langer lopende projecten, zodat duidelijk is dat er nog aan
gewerkt wordt en eventuele bijsturing mogelijk is. In de eindbalans
zal echter aangetoond moeten worden dat de in het vooruitzicht
gestelde kwaliteitsimpuls ook echt bereikt wordt. Dit is voor
Batavier een absolute voorwaarde – belofte maakt schuld. Wij
willen hier binnenkort met het IODS een afspraak over maken.
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Vlieg er eens uit

Vooral in december heeft Batavier in de media van zich doen
spreken. Het verstrekken van een watervergunning stond ter
discussie. Te elfder ure verleende het hoogheemraadschap een
vergunning en drie dagen later kon de weg open. Deze gang van
zaken is typerend voor de besluitvorming rond de A4 DelftSchiedam: het gehele project staat al sinds de jaren vijftig onder
zware politieke druk. Het is aan de kritische mensen uit de buurt
te danken dat het Midden-Delfland nog enigszins werd ontzien
door middel van verregaande inpassingsafspraken. Maar 50 jaar
strijd heeft toch een lelijk litteken nagelaten.

Wij hebben veel geleerd in de afgelopen jaren. Maar de vraag is
of de politiek ook wat heeft geleerd. Want men gaat maar door
met het bedenken van nieuw asfalt. De Blankenburgtunnel moet
zo nodig aangelegd worden en de verbinding A13-A16, wegen
moeten verbreed, extra verbindingen gecreëerd. Want de
overheid wil ondanks alle klimaatdiscussies de automobilist niet
hinderen in zijn vrijheid. Een vrijheid die ten koste gaat van de
leefomgeving van ons allen. Het openstellen van de A4 DelftSchiedam is het bewijs dat als het er op aankomt de politiek toch
weer kiest voor asfalt.
Batavier gaat de komende maanden nog door met zijn werk, want
we zijn nog niet klaar. We wachten op een uitspraak van de Raad
van State over de watervergunning, de rechtszaak over de
herplant van de bomen in Schiedam moet nog plaatsvinden, de
weidevogels zijn nog niet terug in het veld en enkele flankerende
projecten zijn nog niet afgerond. En onze expertise kan goed van
pas komen bij al die asfaltprojecten die de overheid nog in
gedachten heeft!
John Witjes
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