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Een prachtig dakpark?

Op 22 september 2016 waren Batavier, Milieudefensie en 

Bomenridders onder aanvoering van mr. Jan-Eelco Dijk naar 

de Rotterdamse Rechtbank getrokken om de rechters te 

overtuigen van de stelling dat Schiedam een volwaardige 

herplant van Rijkswaterstaat moet eisen. Na wat inleidende 

procedurele schermutselingen ging het vervolgens over de 

afgegeven kapvergunningen en de aan Rijkswaterstaat 

opgelegde herplantplicht. Schiedam bleef volhouden dat met 

de “veren” er een prima invulling wordt gegeven aan die 

herplantplicht. Uiteindelijk komt er een prachtig dakpark, en 

dat is toch wat de Schiedammers willen…..

Veren of bomen

Dat het dakpark mogelijk best wel fraai wordt, stond 

volgens Batavier niet ter discussie, maar wel het feit dat er 

van het aantal van 4000 bomen dat gekapt is, er slechts zo’n 

400 echte bomen herplant worden. De rest is veren / twijgen 

en geen bomen. De gemeente kon de rechter niet duidelijk 

maken waarom men niet inhoudelijk heeft gereageerd op het 

deskundigenrapport van Batavier c.s. en men bleef herhalen 

dat een veer hetzelfde is als een boom. 

Rechtbank ontweek bomendiscussie

Helaas bleek vlak voor kerst dat de rechtbank zijn vingers 

niet wou branden aan de vraag wat nou eigenlijk een boom 

is. Batavier c.s. bleek volgens de uitspraak van de rechtbank 

de zaak gewonnen te hebben, maar de rechtbank heeft het 

geschil toch niet inhoudelijk beoordeeld.  Men oordeelde 

namelijk dat de gemeente op verkeerde gronden het 

handhavingsverzoek van Batavier c.s. van december 2014 

heeft afgewezen. De initiële beslissing van de gemeente om 

het handhavingsverzoek van Batavier af te wijzen was 

terecht (omdat er niets te handhaven viel), maar om de 

verkeerde redenen gedaan (men ging inhoudelijk op de 

bomenkwestie in). De rechtbank stelde dat de gemeente 

alsnog een openbaar besluit moet nemen over het 

beplantingsplan. En daar hebben Batavier, Milieudefensie en 

Bomenridders uiteraard weer bezwaar tegen gemaakt.

En zo begint de zaak weer van voren af aan......!

Ook naar de RvS

We hebben echter op 30 januari ook hoger beroep ingesteld 

bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank. 

Want akkoord gaan met de uitspraak van de Rechtbank 

Rotterdam had het risico in zich dat we onszelf in een 

volgende zaak over hetzelfde plan mogelijk buitenspel 

zouden zetten. De rechter had namelijk enkele zaken zo 

geformuleerd dat een volgende rechter ons daarmee weer om 

de oren zou kunnen slaan.

Afspraak is afspraak

Het is zeker niet onze hobby om te blijven strijden over de 

bomen, maar in deze kwestie gaat het om een enorme groene 

long die gesneuveld is voor de aanleg van de weg en 

waarvoor een-op-een compensatie was beloofd. En daar 

willen we Schiedam en Rijkswaterstaat graag aan houden. 

Ook voor andere wegen en projecten zal een uitspraak 

gevolgen kunnen hebben. Helaas weten we nog altijd niet 

wanneer we naar Den Haag moeten voor de zitting van de 

Raad van State en wanneer Schiedam de zaak in de 

gemeentelijke bezwarencommissie gaat bespreken. 

John Witjes

Herplant bomen A4-talud Schiedam nog altijd niet geregeld
4000 bomen terugzetten op de flanken van de A4 in Schiedam of maar 400? Een kwestie die al enkele jaren 

speelt. Ook een rechtszaak in september 2016 bood geen duidelijkheid. Terwijl Batavier nu de kwestie bij de 

Raad van State heeft aangekaart, is in Schiedam de procedure weer van voren af aan gestart. En er zit weer geen 

schot in. Want we wachten nog op bericht uit Den Haag wanneer onze zaak bij de Raad van State voorkomt en 

Schiedam heeft nog geen datum geprikt voor behandeling door de gemeentelijke bezwarencommissie. Een 

kwestie van zeer lange adem…. 
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- honderd hectare natuur is gerealiseerd

- de stedelijke inpassing is afgerond

- twee van de drie ecopassages zijn gebouwd (d.w.z.: het 

eco-aquaduct, en de ecopassage onder de A13, in aansluiting 

op de Berkelsche Zweth).

Verder verwacht hij dat:

- de ecopassage Schie dit jaar wordt opgeleverd

- Groen Ondernemen/Grondinstrument een doorlopend 

traject blijft om innovatie en landschap in M-D te versterken

- het Weidevogelpact dit jaar een overeenkomst met de 

Provincie sluit en hopelijk al akkoord kan geven op een 

specifiek weidevogelkerngebied.

Tot zover Broekhuizen.

3. Kwaliteit

Wij van Batavier hameren dus op een eindbalans met daarin 

opgenomen een onderzoek naar de kwaliteitsimpuls. Niet 

alleen is het van belang dat

bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daar stopt het niet 

bij. Ook willen wij antwoorden zien op vragen als:

- zijn de ecopassages effectief? Gaan er inderdaad dieren 

van oost naar west en andersom? Zeker, geen gemakkelijke 

onderzoeken maar wel noodzakelijk.

- wat is de kwaliteit van de 100 ha. nieuwe natuur?

- wordt de Geluid- en zichtgarantie ook echt nagekomen? 

Let op: grote delen van Midden-Delfland zijn stiltegebieden. 

En het beheer daarvan is een eerste verantwoordelijkheid 

van de Provincie.

Stichting Batavier is graag bereid tot meedenken bij het 

schrijven aan de eindbalans. En we zijn blij met de 

toezegging van de heer Broekhuizen dat we erbij zullen 

worden betrokken.

Henk Tetteroo

Eindbalans IODS
Ook onderzoek naar kwaliteitsimpuls nodig

De IODS is een veelomvattend en langdurig proces. De 

Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam omvat niet alleen de 

A4 en alles wat daar direct mee samenhangt. Ook stedelijke 

inpassing, land- en tuinbouw, recreatie en natuur en 

landschap hebben er mee te maken.

Veelomvattend en van lange duur. Veel aspecten van IODS 

zijn inmiddels afgerond, sommige nog niet. Denk 

bijvoorbeeld aan de ecopassage onder de Schie, even ten 

noorden van De Kandelaar.

Het is, om tenminste drie redenen, erg belangrijk dat er aan 

het eind van het proces in beeld gebracht wordt wat er van 

alle afspraken terechtgekomen is. Hiermee kunnen alle 

betrokkenen een samenhangend overzicht krijgen. De 

Provincie Zuid-Holland (eerstverantwoordelijke) heeft nu 

twee keer een tussenbalans opgemaakt.

1. Redenen

Wat zijn die drie redenen?

1. In de Eindbalans moet er een samenhangende en 

overzichtelijke beschrijving komen van alle uitgevoerde 

plannen en afspraken. Voor heel veel betrokkenen is de 

samenhang moeilijk te ontdekken omdat het proces zo 

veelomvattend en langdurig is. Kranten berichten vaak 

alleen maar fragmentarisch.

2. Ook moet er, wat stichting Batavier betreft, een antwoord 

komen op de vraag of IODS nu ook echt geleid heeft tot een 

kwaliteitsimpuls voor het gebied. Voor ons is dit een 

sleutelkwestie.

3. De aldus gegeven informatie is van belang bij andere 

wegen. Hierbij denk ik niet aan nieuwe wegen die wat ons 

betreft sowieso ongewenst zijn. Nee, het is goed denkbaar 

dat er bij de inpassing van bestaande wegen flinke winst kan 

worden geboekt, naar het voorbeeld van de A4.

Op 7 februari schreef de programmaleider van IODS, de 

heer Broekhuizen, in antwoord op vragen van ons dat hij het 

ermee eens is dat er snel een nieuwe balans moet worden 

opgemaakt. En ook dat hij daartoe opdracht geeft. Batavier 

is daar blij mee.

2. Stand van zaken

Hij schrijft ook over de stand van zaken.

Behalve dat de A4 Delft-Schiedam is aangelegd, is het ook 

zo dat:

- de recreatieve routes zijn verwezenlijkt

- de sanering van de glastuinbouw in het gebied is afgerond 

(het weghalen van kassen)

MOOI HIER, 
ALLEEN JAMMER 
VAN DIE HERRIE 

VAN DE A4!

Sssssst, je loopt 
hier in een 
stiltegebied
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Imre Csikos overleden

Half maart kregen we bericht dat Imre Csikos na een kort 

ziekbed is overleden. Imre was de bepleiter van onze zaak in 

ons beroep bij de Raad van State in 2011. Samen met hem 

hebben we intensief aan de voorbereiding gewerkt. Namens 

Batavier, Hoezo Midden-Delfland snelweg? en Stop 

RW19/A4 hebben wij zijn vrouw en zoon het volgende 

gestuurd:

“Wij zijn verbijsterd. Gecondoleerd. Imre heeft ons 

bijgestaan in ons verzet tegen de aanleg van de A4 tussen 

Delft en Schiedam. Hij was scherp, deskundig, betrokken, 

een vechter. Wat hebben we veel aan hem gehad. Wat een 

verlies. Heel veel sterkte”.

Chris Smitskamp

Weidevogels 

De Vogelwerkgroep Midden-Delfland en het Agrarisch 

collectief Midden-Delfland meldden gunstige 

ontwikkelingen voor 2016: het nieuwe stelsel voor agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (ingevoerd per 1 januari 2016) 

blijkt positief uit te werken voor de weidevogels. Door de 

nieuwe regels zijn meer agrariërs enthousiast om mee te 

werken aan weidevogelbescherming en het stelsel bevordert 

ook de samenwerking tussen agrariërs, vrijwilligers en 

(gebieds)organisaties die van belang zijn voor weidevogels. 

Verder zijn er in 2016 veel nieuwe vrijwilligers bijgekomen; 

zij tellen in het voorjaar de broedparen en helpen zo nodig 

en mogelijk met nestbescherming. 

Deze goede resultaten kunnen (deels) eveneens gezien 

worden als positieve effecten van het Weidevogelpact (het 

samenwerkingsverband tussen LTO Delflands Groen, 

Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging 

Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en KNNV 

afdeling Delfland, aangegaan om de weidevogelstand in 

Midden-Delfland door allerlei maatregelen te verhogen).

De broedresultaten

Op alle percelen zijn de weidevogels tweemaal 

geïnventariseerd. Door direct kaarten te maken van de 

resultaten konden kuikenvelden worden gecreëerd daar waar 

veel grutto’s en tureluurs waren.  Deze velden vergroten de 

overlevingskansen voor de kuikens.

Op bouwland hebben vrijwilligers veel kievitslegsels 

beschermd tijdens werkzaamheden. Daardoor zijn er meer 

legsels uitgekomen, maar het is niet zeker of de kuikens ook 

groot zijn geworden op het bouwland; mogelijk is het nodig 

om naast dit bouwland te zorgen voor geschikt 

(kievit)kuikenland.

Al met al zijn de broedresultaten van de weidevogels in 

2016 goed te noemen, mede door gunstige 

seizoensomstandigheden (koud voorjaar waardoor de boeren 

later gingen maaien zodat weidevogelkuikens meer 

overlevingskansen hebben en voldoende water door het natte 

voorjaar). In een enkele polder was de predatiedruk door 

kraaiachtigen en door vos en hermelijn groot. 

Voor vrijwel alle soorten geldt dat er in 2016 meer 

broedparen waren dan in 2015. Toch is het aantal 

vliegvlugge jongen per broedpaar helaas nog steeds te klein 

om de stand op peil te houden. 

Plannen

Per 1 januari 2017 is de trekkersrol voor het Weidevogelpact 

overgegaan van de gemeente Midden-Delfland naar de 

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

Het pact blijft werken aan plannen om de 

weidevogelleefgebieden in Midden-Delfland in de komende 

jaren in stand te houden en verder te verbeteren. Daarnaast 

wil het pact ook het draagvlak hiervoor onder de 

gemeenschap en de agrariërs verbreden om o.a. meer 

agrariërs te bewegen aan weidevogelbeheer mee te werken. 

Om te kunnen voldoen aan de destijds in IODS-verband 

gemaakte afspraken wat betreft

weidevogels zullen deze inspanningen de komende jaren 

nog hard nodig blijven.

Geesje Veenbaas

Onbetaalbaar
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De laatste loodjes zijn niet gratis

Bij het afronden van onze werkzaamheden als Stichting 

maken wij helaas nog steeds kosten. Vaste kosten voor de 

bankrekening en voor de webhosting, maar ook incidenteel, 

zoals de proceskosten i.v.m. de herplantingsrechtzaak. Nu de 

weg er eenmaal ligt, zijn giften niet meer vanzelfsprekend. 

En veel proberen wij zelf op te vangen. Maar deze of gene 

bijdrage is van harte zeer welkom! NL51TRIO0254658652

Chris Smitskamp, penningmeester

Effecten van stilte

Midden-Delfland is voor een groot deel officieel stiltegebied 

(besluit Provincie Zuid-Holland, 1987).

Trouw van 4 februari 2017 besteedt aandacht aan de effecten 

van stilte. Enkele citaten uit dit artikel:

* Stilte is van levensbelang, zo valt uit het schaarse 

wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluid te 

concluderen. Te veel lawaai verhoogt de kans op stress, hart-

en vaatziekten en slaapverstoring aanzienlijk. Tegelijkertijd 

zijn er aanwijzingen dat stilte kan 'repareren'.'

* Uit wetenschappelijk onderzoek in Amerika is te 

concluderen dat de in ons land gehanteerde grens van 40dB 

eigenlijk te hoog ligt.

* Stiltebeleid is, net als natuurbeleid, een 

verantwoordelijkheid van de provincies. Stilte is daarmee 

een politieke speelbal geworden en dat doet het ergste 

vrezen.

Naschrift

Het AD (april) bericht dat 

uit recent Duits onderzoek 

blijkt dat 5-jarigen die wo-

nen in een omgeving met 

veel verkeersherrie, tot drie 

maanden achterlopen in 

hun ontwikkeling. Het 

betreft zowel motoriek als 

taal en rekenen. Volgens 

hoogleraar Kerstin 

Schneider kan het moei-

lijk zijn de achterstand 

later weer in te halen.

Foto - Zouteveenseweg, Schipluiden: John Witjes

Henk Tetteroo

Gekke Henkie

Met de helpdesk.

Ja, met Henkie.

Dag Henkie.

Ja, ik bel even over dat artikel in het AD.

Over Feijenoord bedoel je?

Nee, over dat verkeerslawaai.

Verkeerslawaai bij Feijenoord?

Nee, dat het de ontwikkeling van kinderen schaadt.

Feijenoord?

Nee, verkeerslawaai.

O, dat artikel?

Ja, dat artikel.

Moet je geen acht op slaan joh.

Geen acht op slaan?

Nee, is nepnieuws.

Nepnieuws?

Ja, president Trump is daarmee begonnen.

Met nepnieuws?

Nee, zeggen dat iets nepnieuws is.

Ja, maar dit is onderzocht.

Ja, maar de uitkomst is niet prettig.

Ja, en?

Dus is het nepnieuws.

Maar er zijn 5.000 kinderen 5 jaar lang onderzocht.

Ja, maar Duitse kinderen hè?

Ja.

Dus dat geldt niet voor Nederlandse kinderen.

Ja, maar.

Hebben we een mooi voorjaar?

Uh, ja.

Is er dan een klimaatprobleem?

Uh, dat is iets ingewikkelder.

Weet je waar ik ben opgegroeid?

Nee.

In Overschie, langs de A13.

O.

Ben ik in mijn ontwikkeling geschaad?

Uh, nou.

Ik heb een schitterende baan.

Tja.

Ik beantwoord dagelijks de moeilijkste vragen.

Uh, nou.

En alles uit m’n hoofd.

Nou, dat zegt wel iets.

Precies, zijn je eigen kinderen goed ontwikkeld?

Ik heb geen kinderen.

Nou, zie je wel, allemaal nep.

Henk Frigge
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Over het geluid van de nieuwe weg

Hoe mensen geluid beleven, is vaak iets persoonlijks. De 

een heeft er last van, de ander zegt dat hetzelfde geluid geen 

probleem vormt.

In een vorig nummer van de Nieuwsbrief van Batavier heb 

ik geschreven dat het geluid van de nieuwe A4 mij enorm 

meeviel. Let wel: het was niet meer dan een indruk die ik 

op16 mei 2016 opdeed bij een fietstochtje pal ten oosten van 

de weg, over de weg die daar evenwijdig aan de rijksweg 

ligt.

Maar mensen die in de buurt van de nieuwe weg wonen, 

zeggen dat ze flink last hebben van herrie en vervuiling. Het 

gaat om drie groepen: mensen die in het hart van Midden-

Delfland wonen (zie: de bijdrage van Peter Dalhuisen in de 

Nieuwsbrief), mensen die aan de Gerbrandylaan in Delft 

wonen (aan de westrand van de Delftse wijk Tanthof) en 

bewoners van het Buurtschap Op Hodenpijl (dichtbij het 

aquaduct onder de Gaag; zie het stukje op pagina 9 van deze 

Nieuwsbrief).

Objectiviteit is daarom geboden. Meten is weten. 

Rijkswaterstaat neemt op dit punt een afwachtende houding 

aan. Men berekent op kantoor het geluidsniveau en als dan 

uit het sommetje blijkt dat het in orde is - dan is daarmee 

voor de dienst de kous af.

Wij vinden dit te passief. Het is daarom ronduit goed dat de 

gemeente Midden-Delfland eigen meetonderzoek heeft laten 

verrichten. Bureau DGMR heeft, voor de openstelling van 

de weg, onderzoek gedaan. Gemeten, wel te verstaan. Na de 

opening heeft men het opnieuw gedaan en wel zodanig dat 

de meetresultaten optimaal vergelijkbaar zijn. Aan het eind 

van dit stuk hierover meer.

Factoren

Enkele factoren die voor de mate van geluid van belang zijn, 

beschrijf ik hieronder.

1. De verkeersintensiteit

Uit de Maandrapportage A4 D-S van Rijkswaterstaat blijkt 

dat het verkeer op de A4MD tussen januari 2016 en 

december 2016 gegroeid is van 62.000 

motorvoertuigen/etmaal naar 77.000 mvt/etm. (En tussen de 

A13 Delft-zuid en Berkel en Rodenrijs is er ook groei, zij 

het niet zo veel: van 120.000 in januari 2016 naar 125.000 in 

december 2016). Meer verkeer is meer herrie, is een 

eenvoudige regel.

2. De maximum-snelheid

Deze is op de nieuwe weg: 100 km/u. Wie in de auto zit, kan 

in de berm de kleine, rode hectometerbordjes zien. Minister 

Schultz wilde hier, NB in strijd met de gemaakte afspraak, 

130 km/u van maken (hoe onverantwoord!) maar ze staat 

hierin gelukkig alleen.

3. Dubbellaags ZOAB.

Dit asfalt ligt op de weg in centraal M-D. Het ligt ook, als 

resultaat van een rechtszaak aangespannen door Werkgroep 

Stop RW19 in 1990/1991, op het wegvak Kruithuisplein-

Harnaschknooppunt. Het is bewezen effectief, geeft een 

flinke geluidsvermindering, zo blijkt uit diverse 

wetenschappelijke rapporten. En dat effect heeft het een jaar 

of zes, zeven.

4. Geluidsabsorberend materiaal

De wanden langs de nieuwe weg zijn, bij het verdiepte deel 

door M-D, bekleed met dit materiaal. De indruk bestaat dat 

ook dit materiaal een gunstige werking heeft.

Maar vreemd genoeg wordt er geen onderzoek gedaan naar 

het effect.

Stichting Batavier vindt dit raar, en wel om twee redenen:

a. In de debatfase gaven voorstanders hoog op van de 

werking van het spul. Waarom dan nu niet onderzocht of het 

klopt?

b. Als de pretentie ook echt waargemaakt wordt, is het toch 

erg aantrekkelijk om het materiaal ook elders te gaan 

toepassen?

Vragen aan RWS

Albert-Jan Snethlage heeft destijds voor stichting 

Batavier voor opening van de weg uitvoerig 

geluidsmetingen verricht. De resultaten kwamen goed 

overeen met de metingen die bureau DGMR in 2015 in 

opdracht van de Gemeente M-D heeft gedaan. Beide waren 

het dus nulmetingen.

Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van nieuwe 

metingen van DGMR (2016), ook nu weer in opdracht van 

de gemeente. In een brief van 6 februari 2017 

schrijft Midden-Delfland onder meer het volgende aan 

RWS-ZH:

''DGMR concludeert dat na openstelling van de weg er 

relevante toenamen zijn geconstateerd in het geluidsniveau 

van de weg tot maximaal 14 dB ten gevolge van het A4-

tracé. Toepassing van de L24uur streefwaarde voor 

stiltegebieden van 40 dB(A) geeft voor opening van de A4 

gemiddeld over de meetpunten en windrichtingen een niveau 

van 40 dB(A). Na opening van de weg is een toename van 8 

dB(A) geconstateerd. Er is hiermee niet voldaan aan de 

criteria voor het stiltegebied. De tunnelmond is bij 

westenwind duidelijk hoorbaar, net als de gehele A4 bij 

oostenwind.''

De gemeente heeft aan RWS gevraagd te reageren. 

Navraag , op 18 april bij de gemeente Midden-Delfland, 

leert dat RWS nog niet heeft geantwoord op de brief van 

begin februari. Wel is het antwoord aangekondigd. 

Batavier houdt het in de gaten!

Henk Tetteroo
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De voorlichter mocht blijven

Bij de start van de bouw van de A4 Delft-Schiedam was het 

een voor de politiek belangrijke bijvangst: de aanleg van de 

weg zou kansen bieden voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Er zouden voor die groep banen gecreëerd 

worden door Rijkwaterstaat en A4all. De politieke term voor 

deze aanpak is: social return on investment. Al snel bleek 

dat dit initiatief nogal beperkt was. De aannemer had genoeg 

eigen personeel dat men aan het werk moest houden en 

Rijkswaterstaat kon alleen mensen gebruiken voor het 

voorlichtingscentrum.

Uiteindelijk heeft één voorlichter een langer durend 

arbeidscontract overgehouden aan de aanleg van de weg. 

Over dit schamele resultaat van de social return hebben we 

de wethouders uit de diverse gemeenten niet meer 

gehoord…… 

John Witjes

Doekje voor het bloeden

De bouwer van de A4DS heeft in oktober 2016 een boete 

van 750.000 euro gekregen van het Hoogheemraadschap 

Delfland. Dit was vanwege diverse milieuovertredingen in 

de periode 2013-2014. Aannemerscombinatie A4all lapte de 

milieuwetgeving aan haar laars: snelheid bij de aanleg was 

belangrijker. Dwangsommen tijdens de bouw bleken geen 

afschrikeffect te hebben.

Illegale lozingen, onwettig onttrekken van grondwater en 

gebruik van nog niet goedgekeurd bouwmateriaal in de 

bodem waren drie van die overtredingen. 

Het heeft er alle schijn van dat de boete meer voor de bühne 

is opgelegd. Het feit dat men doorging met bouwen terwijl 

het hoogheemraadschap had geëist dat men eerst zou 

aantonen dat de wanden waterdicht waren, is 

merkwaardigerwijs niet beboet. Terwijl dat wel de meest 

verstrekkende gevolgen heeft (dure retourbemaling) en 

mogelijk nog zal hebben (bodemdaling).

En dat A4all zonder morren de boete betaalde, geeft ook wel 

aan dat zij allang blij waren er zo genadig van af gekomen te 

zijn. 

Voor velen is die hele A4DS één grote milieuovertreding.

John Witjes

Meer verkeer: slecht voor de 

gezondheid

Toen er nog debat was of de A4MD er wel of niet moest 

komen, werden er vaak zonderlinge argumenten bijgesleept. 

Om dit te kritiseren heb ik weleens iemand horen roepen: 

'De A4MD is nodig want dan kan Johan Cruijff sneller in 

Barcelona zijn!'

Grapje natuurlijk. Maar zo rond 1990 was de A4 wél 

officieel onderdeel van wat het Rijk 'een hoofdtransportas' 

noemde. Maar ook toen al wist men dat dit flink overdreven 

was.

Want het is gewoon bekend dat het leeuwendeel van het 

verkeer tussen de Haagse en de Rotterdamse agglomeratie 

ook zijn bestemming heeft in of bij deze steden. Niet verder 

rijdt dus.

En daarmee raak ik aan een punt waar de A4-voorstanders 

bijna nooit aandacht voor hadden. Door het extra verkeer 

wordt het drukker en viezer in de steden. In de 

Maandrapportage A4D-S lezen we dat er in 

december 2016 in totaal 202.000 motorvoertuigen/etmaal 

reden op de A4 en de A13 samen.

Dat betekent dat er zeker zo'n 30.000 (tot 40.000?) 

motorvoertuigen/etmaal bijgekomen zijn. Deels zijn dat 

auto's die voor december 2015 over de polderwegen reden 

en die nu de A4 nemen. Goed, dat het hier in M-D rustiger is 

geworden, is een pluspunt. En deels gaat het om nieuw 

verkeer, gecreëerd door de nieuwe weg.

De synergie van de A4DS - Foto vanaf viaduct Woudweg: Henk Frigge         .

Het is duidelijk dat die groei van het verkeer slecht uitpakt 

voor de gezondheid van mensen die in de agglomeraties 

wonen.

Daar komt bovenop dat het verkeer de komende jaren nog 

verder zal toenemen.

Het CROW, een platform voor verkeer, vervoer en 

infrastructuur, waarschuwt (Trouw, 28/12/16) dat, zonder 

ingrijpende maatregelen, veel Nederlandse steden over vijf 

jaar zullen dichtslibben.

En daarom denk ik dat het beleid om in Rotterdam een 

milieuzone in te stellen. hoe goed op zichzelf ook, 

tenietgedaan wordt door de groei van het verkeer op de twee 

rijkswegen tussen de agglomeraties.

Henk Tetteroo

Sorry jongen, 't is 
klaar.

Obrigado.
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Watervergunning: Batavier boekte 

Pyrrusoverwinning bij Raad van 

State

Op 8 juni 2016 deed de Raad van State uitspraak in de 

kwestie van de watervergunning en het deels terugpompen 

van grondwater in Midden-Delfland. De RvS besliste dat het 

beroep van Stichting Batavier tegen de wijziging van de 

watervergunning gegrond is. Dit betekende echter niet dat de 

besluitvorming rond de aanleg van de A4 Delft-Schiedam 

moet worden overgedaan. En ook niet dat er verregaande 

extra maatregelen genomen moeten worden.

Rechtsgevolgen blijven in stand

De beslissing van de Raad van State om het beroep gegrond 

te achten, leverde Batavier of Midden-Delfland niets op. Het 

is een Pyrrusoverwinning. De RvS heeft Batavier alleen op 

het punt van het benodigde m.e.r. gelijk gegeven. Het 

Hoogheemraadschap van Delfland had toen er veel meer 

grondwater vrij bleek te komen, eerst een milieu-

effectonderzoek moeten eisen. Omdat echter het 

hoogheemraadschap achteraf met een rapport heeft 

aangegeven dat de gevolgen meevallen, heeft de RvS 

gemeend dat het verzuim Delfland niet zwaar wordt 

aangerekend: “de rechtsgevolgen blijven geheel in stand”. 

Daarom waren extra maatregelen niet nodig.

“Voldoende waarborgen”

De overige punten die Batavier had ingebracht bij de Raad 

van State werden verworpen. In dit soort procedures moet de 

eisende partij (Batavier) aannemelijk maken dat het 

hoogheemraadschap de vergunning niet had mogen afgeven. 

Dit gold onder andere voor het punt van de retourbemaling. 

Batavier gaf aan dat het ons inziens geen ‘bewezen techniek’ 

is. De Raad meende dat ook als zou blijken dat 

retourbemaling geen ‘deugdelijke’ oplossing is, er 

voldoende waarborgen zijn dat als afwijkingen worden 

gevonden, er snel aanvullende maatregelen getroffen worden 

om verlaging van de grondwaterstand tegen te gaan.

Lessen voor toekomst

Een schijnoverwinning voor Batavier dus, maar wel een les 

voor andere projecten dat al in een vroeg stadium naar 

milieu-effecten moet worden gekeken. Daarnaast is alleen al 

het feit dat de zaak van de Raad van State kwam een 

stimulans geweest voor Rijkswaterstaat en 

hoogheemraadschap om zaken beter te onderbouwen en te 

regelen. Mogelijk zijn dit de echte winstpunten van deze 

procesgang geweest. Batavier is na de uitspraak van De 

Raad van State er nog altijd niet gerust op dat het gebied 

rond de A4 Delft-Schiedam gevrijwaard zal blijven van 

problemen met het grondwater. 

Roestvorming installatie

En Rijkswaterstaat heeft na de kritiek van Batavier moeten 

constateren dat de techniek inderdaad niet helemaal in orde 

was. In januari heeft men de filterinstallatie in Schiedam 

moeten vervangen, omdat (zoals wij al hadden voorspeld) de 

pompen dreigden dicht te slibben met ijzeroxide (roest). De 

installatie is nu “zuurstofloos” gemaakt.

Foto: John Witjes

RWS claimt nu al succes

Rijkswaterstaat heeft in een brief aan de omwonenden van 

december aangegeven dat de retourbemaling aan de 

verwachtingen voldoet. Men heeft geconstateerd dat de 

verlaging van de grondwaterstand die vóór de 

retourbemaling opgetreden was, na mei 2016 is 

gecompenseerd door de retourbemaling. RWS stelt in de 

brief: “De conclusie die we samen met het 

Hoogheemraadschap en de gemeente Midden Delfland 

hebben getrokken, is dat de retourbemaling het beoogde 

effect heeft en er geen negatieve omgevingsbeïnvloeding als 

gevolg van de A4 Delft-Schiedam optreedt.

De verwachting is dat de huidige situatie stabiel blijft. 

Komend jaar zal Rijkswaterstaat dit blijven monitoren.” 

Batavier zal contact houden met de omwonenden om dit in 

de gaten te houden!

John Witjes
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“De drukste snelweg van 

Nederland” 

De A13 werd onlangs uitgeroepen tot drukste snelweg van 

Nederland. Gemiddeld reden daar in 2016 per uur de meeste 

auto’s volgens het CBS. Maar wel 17% minder ten opzichte 

van 2015 na opening A4DS (van 5700 naar 4700 

motorvoertuigen per uur). Wat zegt zo’n predicaat?

Natuurlijk niets. Maar de cijfers wel. U leest erover in een 

ander artikel in deze nieuwsbrief. Er reden in maart 2017 

145.000 auto’s per dag over de A13. Ondertussen rijden er 

ook al 70.000 auto’s per dag over de A4, een groei van 

10.000 t.o.v. een jaar geleden. In totaal is het verkeer tussen 

Den Haag en Rotterdam met 40.000 auto’s per dag 

toegenomen. 

Steeds meer auto’s tussen Den Haag en Rotterdam. En dat is 

ook wat de Verkeersinformatiedienst constateert. Die vindt 

het op de A13 wel meevallen, maar ziet dat het op de A4 bij 

Den Haag juist steeds drukker wordt. Uit een analyse van de 

dienst bleek eind vorig jaar nog dat de ingebruikneming van 

de A4 Delft-Schiedam voor de Haagse regio desastreus heeft 

uitgepakt. Sinds deze snelweg open is, nam de filedruk rond 

Den Haag 60 procent toe.

Foto: Henk Frigge      .

Maar hoe erg is dat? Terwijl de autolobby dit soort getallen 

aangrijpt om te pleiten voor nog meer asfalt, blijken 

automobilisten weer steeds vaker vrijwillig in de file te gaan 

staan. Allerlei projecten die er op gericht waren om door 

middel van belonen forensen tot ander gedrag te bewegen, 

blijken nauwelijks enig effect te hebben gehad als de 

beloning wegvalt. Dan kiezen de meesten toch weer voor het 

comfort van de eigen auto. Dan maar een wat langere 

reistijd, maar wel in de eigen comfortabele bolide. 

Met die extra reistijd blijkt het overigens ook wel mee te 

vallen. Rijkswaterstaat heeft gemeten dat de 

“reistijdvertraging” in de spits tussen de A4DS en de A13 

niet veel verschilt. Voor de gemiddelde automobilist maakt 

het niet zo veel uit welke weg ‘ie kiest. En dan geven 

berichten in de media al snel de indruk dat het een doffe 

ellende is in die file met enorme vertragingen. Volgens 

datzelfde RWS bedraagt echter de reistijdvertraging 

gemiddeld een paar minuten.  Waar hebben we het over? 

John Witjes - voorzitter Stichting Batavier

A4 Midden-Delfland

Bedankt RWS om ons poldergebied op te zadelen met deze 

miskleun A4. Er is sprake van een ernstige constructiefout, 

lekkende roestige damwanden slordig afgesmeerd met 

bentoniet. Hierdoor moet 1.4 miljoen liter water worden 

weggepompt of teruggepompt. Op 22 december 2016 

bericht RWS ons over de retourbemaling dat deze oké is. 

Oftewel, ga maar rustig slapen, alles is stabiel. 

De plotselinge opening een jaar geleden had een duidelijke 

reden, namelijk misleiding om de foute constructie te 

verdoezelen. Eenmaal auto's op de weg dan is sluiting niet 

meer mogelijk vanwege vele claims. Lees ook in het AD van 

2 april 2016 het volgende bericht; deze krant heeft een 

WOB-verzoek gedaan naar de lekkage. Uit deze 

documenten blijkt onomstotelijk dat RWS heeft geprobeerd 

het Hoogheemraadschap en alle andere betrokkenen in de 

maling te nemen. Voor het onderzoek dat Deltares in 

opdracht van RWS heeft gedaan, bleken de conclusies 

vooraf bepaald door RWS. 

In onze buurt zijn in het afgelopen jaar in een aantal huizen 

onverklaarbare verzakkingen en scheuren opgetreden. Was 

er maar geluisterd naar de mensen die voor een gesloten-

bakconstructie waren. De damwandconstructie is niet om 

aan te zien, roestige stukken damwand die uit de modder 

omhoog steken. Deze constructie moet 100 jaar meegaan! 

Het wekt ook geen vertrouwen dat de aannemerscombinatie 

A4all, verantwoordelijk voor deze miskleun, ook nog eens 

een boete van € 750.000 heeft gekregen wegens milieu-

overtredingen bij aanleg van deze weg. 

Er is maar één oplossing voor de bovengenoemde 

problemen, het verdiepte gedeelte sluiten, damwanden weg 

en een gesloten bak maken. 

Naast deze constructie-blunder is er ernstige geluidhinder in 

ons stiltegebied. Ik heb bij de gemeente Midden-Delfland 

geluidsafspraken opgevraagd 0-metingen van voor de 

aanleg. In het Nieuws van 12 januari 2017 (geluidsoverlast 

krijgt de komende jaren een steeds grotere invloed op onze 

gezondheid, hartklachten, depressies en Alzheimer). In de 

jaren 80 werd je gewekt door de weidevogels, grutto, 

tureluur, kievit en de leeuwerik. In 2016 heb ik maar één 

kievit gezien. Nu worden we om 07:00 uur gewekt door 

opstijgende vliegtuigen van Zestienhoven en het aantal 

vluchten wil men komend jaar gaan verdubbelen. Er moeten 

daarom metingen gedaan worden naar ultra-fijnstof van de 

A4 en de vliegtuigen. 

Ik hoop dat dit beeld hier beschreven niet de toekomst gaat 

worden voor Nederland.

Peter Dalhuisen - Buurtgroep Oostveenseweg - 13-01-'17
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Op Hodenpijl

Buurtgroep Op Hodenpijl (een groep mensen die dichtbij het 

Gaag-aquaduct wonen) heeft veel last van de nieuwe A4.

Om daar verandering in aan te brengen hebben leden van de 

groep gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat Z-H (op 16 

december 2016) en met de Gemeente M-D (22 maart 2017).

Op 11 maart heb ik leden van de groep adviezen gegeven 

over de te volgen aanpak van hun problemen.

Wordt zeker vervolgd!

Henk Tetteroo

Foto: Saskia Andriessen

Deze mok heb ik gekregen van RWS. Wie goed kijkt, ziet 

een tureluur of een grutto afgebeeld. Grote vraag is 

natuurlijk of de pretentie (Toch weidevogels ondanks de A4) 

waargemaakt wordt...

Henk Tetteroo

Aanvraag status

Begin maart heeft de Gemeente Midden-Delfland bij de 

provincie Zuid-Holland de status van Bijzonder Provinciaal 

Landschap aangevraagd.

Deze status moet bescherming bieden tegen verstedelijking, 

nieuw asfalt en andere bedreigingen.

Enkele gemeenten die grenzen aan de groene bufferzone, de 

Midden-Delflandvereniging en Natuurmonumenten 

ondersteunen de aanvraag.

Stichting Batavier sluit zich hier van harte bij aan.

Henk Tetteroo

Zonsondergang aan de Woudweg - Foto: Henk Frigge
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