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Wintergasten 

 

Wintergasten zijn vogels die ’s winters in  

ons land verblijven. Dan kun je o.a. denken 

aan allerlei ganzen en allerlei eenden. 

Die vogels vind je ook in Midden-Delfland – maar voor het 

Rijk bestaan ze niet, want in de stukken worden ze nergens 

vermeld. Wel zo makkelijk, nietwaar? 

Wij hebben aan RWS gevraagd hoe de schade die de nieuwe 

weg gaat aanrichten aan deze categorie vogels, 

gecompenseerd gaat worden. Het antwoord dat we kregen: 

er komt geen compensatie. 

Volgens minister Schultz wordt Midden-Delfland er beter 

van dat er een nieuwe rijksweg doorheen komt te lopen. Hoe 

krijg je het toch verzonnen… 
 
 

Henk Tetteroo 

 
 

Mokerslagen 

  

Sinds 1 februari zijn de heimachines door de aannemer in 

werking gesteld bij het Kethelplein. En vanaf 1 april is men 

ook begonnen bij de trampassage en bij de noordelijke 

tunnelmond. De doffe dreunen van de heimachines voelen 

bij menig tegenstander van de weg als mokerslagen. Ja, de 

minister ramt het er letterlijk en figuurlijk in: de aanleg van 

de weg is een feit. Soms lijkt het ritme van het heien een 

soort liedje, het liedje van Rijkswaterstaat: van asfalt krijg je 

nooit genoeg.  

  

Jarenlang heb ik gestreden tegen de aanleg van de weg, 

sommigen binnen het bestuur van de Batavier nog langer en 

feller dan ik en voor ons is het geluid dus bijna niet om aan 

te horen. En ook de aanblik van het Midden-Delflandgebied 

doet ons hart verkrampen. Het gevreesde litteken in het 

landschap is duidelijk zichtbaar. Voor sommigen een 

onverdraaglijke aanblik. Maar wel de realiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: John Witjes 

 

We horen niemand meer over de keuze die enkele jaren 

geleden is gemaakt tussen A4DS en de A13-A16. Toen koos 

de minister voor de A4. En ondertussen gaat men ook uit 

van het realiseren van de verbinding A13-A16.  

En daarna komt de Blankenburgtunnel: alsof dat ene litteken 

door Midden-Delfland nog niet pijnlijk genoeg is. O ja, de 

keuze tussen deze tunnel en de Oranjetunnel moet nog 

gemaakt worden. Maar ook hier zal de geschiedenis zich 

herhalen, vrees ik.  

 

Schokkend vind ik het om in de verkeersrapporten bij de 

studie voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding te lezen 

dat men er van uit gaat, zelfs in het scenario met een lage 

economische groei, dat in 2030 de A4 Delft-Schiedam 

structureel overbelast zal zijn. Met files in de avondspits en 

grote kans op files in de ochtend. Zijn we er toch weer 

ingetuind! 

  
 

John Witjes 
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Weg 

 

Kijk, het gras, het riet, een heg 

Ja, het is rot 

Maar we maken het kapot 

Want dan is het weg 
 

Net als het papier 

Waar op een plattegrond 

Lang al zijn omlijning stond  

We noemen hem A4 
 

Met gezwinde spoed en harde hand 

Wordt hij langzaam weg 

En doorklieft hij reeds het boerenland 
 

Na jaren gevit en overleg 

Dacht niemand met verstand 

Waar een wil is, is geen weg 
 
 

Henk Frigge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto's door Henk Frigge genomen vanaf de Woudweg richting Delft. 

Bovenste op 15 december 2009, onderste op 18 februari 2013. 

 

Giften 

   
Een gift of een periodieke overschrijving is van harte 

welkom op rekeningnummer 25.46.58.652 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. 

Fietsenstalling 

 

Zo af en toe boeken wij als Batavier een succesje. En dat 

mag dan best in onze Nieuwsbrief! 

 

Bij ons eerste overleg met RWS in het Infocentrum, op 17 

oktober 2012, viel het ons op dat er geen behoorlijke 

fietsenstalling was voor bezoekers. Waar nog maar kort 

geleden mooi weiland lag – nu een verpletterende 

asfaltvlakte van honderden meters lang en breed waar heel 

veel automobilisten kunnen heilige koe kunnen parkeren. 

Maar voor fietsers een minimaal gevalletje waarin welgeteld 

zes fietsers hun tweewieler kwijt konden. 

 

Wij hebben aangedrongen op een deugdelijke stalling. Vier 

maanden later stond er, bij de ingang van het  centrum, een 

stallinkje, voor zo’n 20 fietsers. 

 

Nog steeds stiefmoederlijk, zucht, zucht. Maar vooruit: beter 

iets dan niets! 
 

 

Henk Tetteroo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henk Frigge 17 april 2013 

Haiku 

 

Putters in 'n hoek 

gedreven door de A4 

Geel, rood, zwart asfalt 
 

 

Henk Frigge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De putter of distelvink (Carduelis carduelis) is een 

zangvogel van de familie der Vinkachtigen. Ze worden 

ongeveer 12 centimeter groot. 

 
Bron: Wikipedia Foto: Henk Frigge, Woudweg 21 april 2013 
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Ook verbreding A20 onderdeel van 

het tracébesluit. 

  

Het was de bewoners in de Schiedamse wijk Bijdorp (net ten 

zuiden van de A20) ontgaan: ook zij gaan de gevolgen van 

de aanleg van de A4Delft-Schiedam merken. De zuidbaan 

van de A20 wordt namelijk met één rijstrook uitgebreid om 

het invoegen vanaf de A4 vanuit Delft en Europoort op de 

A20 richting Rotterdam mogelijk te maken. Hierdoor wordt 

de hele weg zes meter richting de huizen in Bijdorp 

opgeschoven. Tijdens de werkzaamheden zal de wijk 

gedurende enkele maanden niet beschermd zijn door een 

geluidsscherm. In juli wordt het huidige geluidsscherm bij 

de Schiedamseweg gesloopt en als de nieuwe rijstrook er ligt 

wordt een nieuw scherm gebouwd. 

 

Veel bewoners uit die wijk voelden zich volslagen verrast 

door deze ontwikkeling en kaartten dit aan in het 

wijkoverleg. Reactie van gemeente en A4all: "U had beter 

op moeten letten"! En inderdaad: op de kaarten van het 

tracébesluit is te zien dat de A20 tot aan de Schiedamseweg 

in Schiedam onderdeel uitmaakt van de plannen. Maar die 

verbreding van de A20 heeft weinig (lees: geen) aandacht 

gehad in alle publicaties en voorlichting. Zelfs op het 

infocentrum was tot voor kort geen informatie te vinden.  

 

Inmiddels heeft overleg van gemeente en aannemer met de 

omwonenden plaatsgevonden. Daarin werd de angst van de 

buren dat aanvoer van zwaar materiaal via het onderliggend 

wegennet ongewenst en schadelijk zou zijn door de 

gemeente weerlegd: de aanvoer zal ook deels via de A20 

gebeuren en verder in goed overleg met de gemeente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: John Witjes 

 

Maar ook de verbreding is door het tracébesluit 

onherroepelijk geworden. Het heeft inmiddels geleid tot het 

kappen van nog eens 500 bomen op het talud van de A20 

zuid. De bomenkapteller kan het bijna niet meer bijhouden.  
 

 

John Witjes 

 

 

 

Provincie bewaakt de “kwaliteit” 

  

Op 8 maart hadden we ons eerste officiële bezoek aan de 

provincie Zuid-Holland, waar we spraken met de heren Kleij 

(programmadirecteur) en Broekhuizen (beleidsambtenaar) 

van het IODS. Dit is de  afkorting van “Integrale Ontwikke-

ling tussen Delft en Schiedam”, het project waarmee uitein-

delijk de aanleg van de A4DS mogelijk werd gemaakt. Want 

door aan de omgeving compensatie te bieden in de vorm van 

een verbetering van de kwaliteit van het gebied rond de weg, 

werd de tegenstand rond 2006 weggemasseerd. De Provincie 

heeft de regie over dit IODS. En dat het zo stil is geworden 

rond het IODS de laatste tijd was een van de zaken die wij 

met de Provincie hebben besproken. Daar werd ons verteld 

dat er binnenkort een nieuwe “uitvoeringsagenda” komt, 

waarin de stand van zaken rond de kwaliteits-projecten zal 

worden belicht. 

 

In de vorige Uitvoeringsagenda, van december 2011, had de 

Provincie twee aspecten van de gemaakte inpassings-

afspraken afgezwakt. Zo was het gebied van het IODS 

verkleind tot 7 km2, niet echt integraal meer dus. En het 

effect van aanleg van de weg plus flankerende maat-regelen 

zou per saldo neutraal zijn - terwijl eerder steeds was gesteld 

dat het saldo positief zou zijn. Als Batavier hebben wij in 

een brief geprotesteerd. In haar antwoord gaf de Provincie 

ons gelijk. Wij rekenen er dan ook op dat de provincie deze 

twee fouten in de nieuwe Uitvoeringsagenda herstelt. 

 

Ook zal de adviescommissie IODS, een overleg met alle 

partijen die in 2006 bij de ondertekening van het IODS-

akkoord betrokken waren, binnen enkele maanden weer eens 

vergaderen. Deze commissie kan de minister adviseren over 

allerhande zaken rond de aanleg van de weg. 

 

We spraken ook over de status “stiltegebied”  van het 

Midden-Delfland. Daar kwamen we niet helemaal uit. De 

Provincie zou ons nog laten weten wat nu de actuele stand 

van zaken is: wat verstaan de beleidsmakers nou eigenlijk 

onder een stiltegebied? Want  

hoe stil kan “stil” zijn in Zuid- 

Holland? Daartoe door ons uit- 

gedaagd, sprak de heer Kleij uit 

dat de Provincie en Batavier el- 

kaars bondgenoten zijn: beiden  

zijn bewaker van de inpassings- 

afspraken. En de heren noem- 

den nog als concreet resultaat 

van de kwaliteitsprojecten het 

tot stand komen van een  

mountainbike-parcours in de  

Broekpolder (Vlaardingen).                     Foto: John Witjes            

Er zal daar een volledig vrijliggend mountainbikepad 

worden aangelegd. “Het langste single track pad in 

Nederland!” Eind 2013 moet de route worden opgeleverd. 

  
 

John Witjes en Henk Tetteroo 
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Blankenburgtunnel lost niets op, 

maar maakt wel veel kapot 

  

De plannen voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland 

worden geflankeerd door het IODS programma. Hiermee 

zou de kwaliteit van het gebied tussen Delft en Schiedam 

moeten verbeteren. Deze plannen zijn echter nog niet eens 

uitgevoerd, of de volgende bedreiging voor het Midden-

Delfland gebied staat al voor de deur: de Blankenburgtunnel. 

We leven in het jaar 2013 waarin de technologie zo ver 

gevorderd is dat bijvoorbeeld een groot deel van de mensen 

overal toegang heeft tot de grootste interactieve 

informatiedatabase die je je maar kunt voorstellen (internet) 

en bemande vluchten naar Mars in het verschiet liggen. Je 

zou dan ook verwachten dat bereikbaarheid inmiddels via 

een elegantere manieren dan zes banen asfalt opgelost 

zouden kunnen worden, maar de politiek is van mening dat 

dit niet het geval is.  

  

Zij steken daarbij echter hun kop in het zand voor de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren: sinds 2005 is het 

autoverkeer al niet meer gegroeid en vooral onder jongeren 

heeft de auto flink aan populariteit in moeten leveren. In 

andere westerse landen zoals de VS en Duitsland is de trend 

van een daling van het autoverkeer al langer waargenomen 

en richt het beleid zich ook niet meer op het faciliteren van 

groei van het autoverkeer. In Nederland lijkt men zich 

krampachtig vast te willen blijven houden aan het verleden 

en worden aantoonbaar achterhaalde prognoses over grote 

groei van het verkeer gebruikt om plannen voor dure en 

verwoestende plannen zoals de Blankenburgtunnel te 

rechtvaardigen.  

  

 

 

 

 

Wat zullen we een spijt hebben als we over tien jaar moeten 

constateren dat de Blankenburgtunnel eigenlijk niet meer 

nodig was geweest, maar ons wel ruim één miljard euro 

heeft gekost en het Midden-Delfland gebied onherstelbaar 

heeft beschadigd. De Blankenburgtunnel is een plan uit een 

ander tijdperk dat op basis van vele rationele argumenten 

nergens anders thuis hoort dan in de prullenbak. Minister 

Schultz en een meerderheid in de Tweede Kamer willen dat 

helaas nog niet inzien. Het is echter nog niet te laat: de weg 

ligt er voorlopig nog niet en het is altijd beter om ten halve 

te keren dan ten hele te dwalen.  

 

Vandaar wij als Stichting Batavier samen met honderden 

anderen op 16 maart hebben deelgenomen aan het planten 

van bomen in een nieuw Volksbos op het beoogde tracé van 

de weg richting tunnel. Onze boodschap: laat onze bomen 

staan s.v.p.! 

 

 
Bestuur Batavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze "boom" moet je dus gewoon laten staan in het volksbos. Foto: 

Henk Frigge 16 maart 2013 

 

Niet harder…of toch weer wel? 

 

Wie de geschiedenis van de berekening van het geluid van 

de nieuwe rijksweg kent, weet: het Rijk heeft moeite zich 

aan zijn beloften te houden. Ik heb het allemaal 

gedocumenteerd. Vanaf oktober 1983 heeft men, keer op 

keer, een rooskleurige verwachting gegeven. En, keer op 

keer, heeft men eraan geknabbeld, steeds verder. De garantie 

staat dan wel op papier, maar ach… papier is geduldig, toch? 

 

Het doel van onze stichting is bewaken of de gemaakte 

inpassingsafspraken wel worden nagekomen. Ik kan u wel 

zeggen: een taaie klus. Zo hebben we daar het punt van de 

maximumsnelheid op de nieuwe weg. Voordat het 

aanlegbesluit werd genomen, is steeds  door het Rijk 

gezegd: het wordt 100 km/uur. 

  

De huidige minister van Verkeer, Melanie Schultz van 

Haegen, lijkt milieu niet zo belangrijk te vinden. Hoe is 

anders te verklaren dat ze de maximumsnelheid op veel 

rijkswegen heeft opgetrokken naar 120 dan wel 130 km/uur? 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard geldt nu voor iedere rijksweg een 

maximumsnelheid van 130 km/u, tenzij er een besluit ligt 

om hiervan af te wijken. Voor de A4DS zal dus zo’n besluit 

genomen moeten worden om tot de afgesproken 

maximumsnelheid van 100 km/u te komen, maar dat is nog 

niet gedaan. Dus ja, afspraak is afspraak – maar in dit geval 

moet dat nog gaan blijken.  

  

Een hogere snelheid betekent onder andere: meer 

geluidshinder, meer luchtverontreiniging en meer 

vogelverstoring. Als Batavier gaan we aan RWS vragen wat 

men hieraan denkt te gaan doen.  
  
 

 

Henk Tetteroo 

 

indien mogelijk, 
keer om 

alstublieft. 
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Veel belangstelling voor 

presentatie bouw landtunnel 

  

Rijkswaterstaat en de aannemer hebben in de afgelopen 

maanden diverse malen op zaterdag voorlichting gegeven 

over de bouw van de landtunnel. Zeker op 2 maart bleek er 

veel belangstelling toen het ging over hoe A4all het 

bouwproces gaat aanpakken. 

 

Het zaaltje in het infocentrum van Rijkswaterstaat en A4all 

aan de Woudweg barstte op 2 maart tot tweemaal toe bijna 

uit zijn voegen. Zo’n 200 mensen, vooral omwonenden, 

kwamen af op de twee presentaties over de aanleg van de 

landtunnel.  

 

Voor velen ging er een (bouw)wereld open. Het 

ongelooflijke tempo waarmee de tunnel gebouwd gaat 

worden (“volgend jaar maart ligt ‘ie er”) en het technische 

vernuft (installaties op rails die langs het gehele tracé de 

tunnelwanden aanbrengen) verbaasden menigeen. Een van 

de aanwezigen riep zelfs uit “Wat knap wat jullie doen!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: John Witjes 

 

Voor sommigen was de presentatie ook ontnuchterend. Zo 

bleek nog altijd iemand in de veronderstelling dat er een 

afrit vanaf de nieuwe weg zou komen direct naar Woudhoek 

(“Helaas”).  

 

Ook het niet afzuigen van de vieze lucht stak, alsook het feit 

dat het heiwerk met zes hei-installaties net in het voorjaar 

(april t/m juni) moet plaatsvinden. De aannemer gaf aan al 

enkele maanden achter te zijn, en daarom extra snel te willen 

bouwen. Als de bouw van de tunnel in maart 2014 klaar is, 

zal de omgeving niet veel meer merken van de 

bouwactiviteiten, doordat die dan in de tunnel plaats zullen 

vinden, zegt A4all.  

  

 

 

 

 

 

Dat heien gebeurt volgens de planning alleen op maandag 

t/m vrijdag van 08.00 uur tot 19.00 uur. Meer dan 3000 

vibro-palen zullen ter ondersteuning van de tunnel de bodem 

in geslagen worden. Of liever gezegd, zullen in de grond 

gevormd worden, want men heit alleen een stalen koker de 

grond in en vult die daarna met een  

wapeningskorf en beton, waarna de buis weer wordt 

opgetakeld. Het beton voor de palen, de wanden en het dak 

van de tunnel wordt ter plekke gemaakt en met leidingen 

naar de bouwplek getransporteerd. Daartoe is een heuse 

betonfabriek pal naast de Munterstraat gebouwd die dag en 

nacht (!) in bedrijf zal zijn. Men verwacht dat deze fabriek 

niet veel (geluids)overlast zal veroorzaken. Overigens heeft 

men inmiddels aan de andere kant van de Woudweg een 

nogal opvallende fabriek voor cementbentoniet neergezet 

om de grondstof voor de wanden van het (half)verdiepte 

deel te bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Heien vibro-palen in beeld. Van links naar rechts: Holle pijp wordt de 

grond in geheid, mannetje naar boven, bewapening erin, beton erin. 

Foto's: Henk Frigge, noordelijke tunnelmond 10 april 2013 
 

Men gaat starten met het bouwen van de moten 

(tunneldelen) op de Brederoweg, en daarna gaat men van 

zuid en noord naar die Brederoweg toewerken. Eerst worden 

de palen geheid, daarna de wanden geplaatst, vervolgens 

wordt de weg zelf aangelegd (geasfalteerd) en daarna gaat 

(voor maart 2014) het dak er op. 

De laatste duidelijk merkbare bouwactiviteiten aan de 

buitenzijde van de landtunnel zullen de bouw van de 

betonnen platen voor het Schiedamse sportpark zijn. 

  
 

 

John Witjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bentonietcentrale. Foto: Henk Frigge, 08 april 2013 
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Rijkswaterstaatoverleg 

  

Ook in de afgelopen maanden hebben we overleg gehad met 

Rijkswaterstaat en A4all: ons periodieke overleg op 20 

februari en een extra overleg op 20 maart (naar aanleiding 

van onze brief over de zandpalen). Diverse zaken met 

betrekking tot de aanleg van de weg passeerden de revue. 

Van zandpalen tot ecologisch werkprotocol en van 

cementfabriek tot wintergasten. Wij merken dat onze vragen 

onze gesprekspartners scherp houden.  

 

Zo is een terugkerend onderwerp ook het gebruik van super 

geluidabsorberend materiaal bij de afwerking van de weg, 

waardoor de “stilte”-afspraken moeten worden nagekomen. 

RWS stelt dat men de aannemer zal houden aan de in het 

tracébesluit vastgelegde prestatieafspraak. Men heeft er nog 

steeds vertrouwen in dat dit supermateriaal er zal komen 

voordat de weg wordt opgeleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben onze zorgen besproken met betrekking tot het 

niet kunnen rijden van tram 24 naar en van Vlaardingen als 

de landtunnel gaat worden gebouwd. Rijkswaterstaat stelt 

dat er met de gemeenten en de RET goede afspraken 

gemaakt zijn. Tram 24 zal van 9 september tot begin 

december niet rijden tussen Schiedam Centrum en Holy. Er 

zullen dan bussen worden ingezet.   
 

 

John Witjes 

 

Plannen tunneldak roepen 

weerstand op 

  

De Schiedamse politiek heeft ingestemd met de plannen 

“Schiedam in beweging”. Deze houden in dat op het 

noordelijke deel van de landtunnel een sportpark zal worden 

aangelegd en elders in de stad door schuiven met 

sportaccommodaties ruimte ontstaat voor woningbouw en 

bedrijven.  

 

Met dit recente besluit van de Schiedamse gemeenteraad 

zullen er na 2015 voetbalvelden worden aangelegd op het 

dak. Daartoe moeten er eerst drie betonnen platen aan de 

landtunnel worden bevestigd en er moet een zettingsvrije 

plaat geconstrueerd worden naast de tunnel. Dat gaat in het 

voorjaar van 2014 gebeuren als de ruwbouw landtunnel af 

is. De omwonenden, verenigd in de Actiegroep Unaniem 

Woudhoek! zien dat sportpark niet zitten, want de 

voetballers komen bijna in hun voortuinen te spelen.  

Ook zal de uitstraling van het sportpark van grote invloed 

zijn op de voorheen zo rustige woonbuurt. Hun was een 

tunneldak met parkachtige invulling beloofd, en geen 

sportpark. Maar de gemeente Schiedam houdt wel vast aan 

de plannen. Thans loopt nog altijd een beroep van de 

omwonenden bij de Raad van State. Een uitspraak is binnen 

enkele weken te verwachten. Als Batavier gaan wij niet over 

de plannen voor de invulling van het tunneldak. De 

bestuurlijke overeenkomst maakt “inrichting van 

sportvelden op het tunneldak” mogelijk en dat is het enige 

dat is vastgelegd wat voor ons van belang is. 

  

De Midden-Delfland Vereniging heeft echter al wel laten 

weten niet blij te zijn met de plannen. Nadat hij al in 2012 

een brief had geschreven aan het Schiedamse 

gemeentebestuur, waar geen antwoord op kwam, heeft 

voorzitter Ben van der Velde in januari opnieuw aan de bel 

getrokken.  

 

“Al eerder schreven wij u dat de toe leidende wegen naar 

het Midden-Delfland, ook wel aangeduid als de groene 

vingers van het Midden-Delflandgebied, en de poorten van 

de stedelijke gebieden naar Midden-Delfland naar ons 

oordeel groen moeten blijven. Dat geldt naar het oordeel 

van de MDV zeker ook voor het dak van de A4.”  

 

en  

 

“Om de reden die wij hiervoor en in onze brief van juni 

2012 noemden, doen wij een klemmend beroep op u het 

bestemmingsplan Groene Long en daarmee de groene 

grenzen naar en van het Midden-Delfland te respecteren. 

Ook verzoeken wij u dringend ‘het dak van de A4’ een 

groene, natuurlijke bestemming te geven.”  

 

Ook op deze brief heeft v.d. Velde nog geen antwoord 

gekregen. 

 

 
John Witjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werk aan de weg gezien vanaf de Woudweg. Foto: John Witjes 

Dit geluidabsorberend 
materiaal is voor 100% 

vervaardigd uit 
dovemansoren. 
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Vanaf het houden van de enquête is de AUW! zeer actief en 

is een begrip geworden in Woudhoek en in de Hoevenbuurt 

in Vlaardingen. De AUW! heeft raadsleden van Schiedam 

en van Vlaardingen door middel van wandelingen door het 

onderhavige gebied in 2011 laten zien hoe groot alles wordt 

en wat er allemaal voor kapot gemaakt moet worden. Er zijn 

inmiddels 13 nieuwsbrieven verschenen, 4 extra edities en 1 

info editie. We hebben talloze keren ingesproken bij 

commissie- en raadsvergaderingen en de AUW! heeft een 

schitterend alternatief voor de inrichting van het gebied 

ontwikkeld genaamd Park de Eendragt, waarin ook sport, zij 

het ongeorganiseerd, een prominente plaats inneemt. De 

AUW! heeft geprocedeerd tegen het Bestemmingplan A4, de 

kap van het Robiniabos en het verlenen van de 

Omgevingsvergunning Casco A4 die het mogelijk moet 

maken het sportpark aan te leggen. Over deze laatste 

vergunning moet de Raad van State overigens nog steeds 

een uitspraak doen.  

 

Door het werk voor de AUW! kom je vrij snel in aanraking 

met mensen die ook met de aanleg van de A4DS bezig zijn. 

Voor- en tegenstanders (maar vooral ook mensen die het 

maar over zich heen laten komen). Zo kwam ik ook in 

aanraking met mensen die ervoor willen waken dat eenmaal 

gemaakte afspraken over de aanleg van de A4DS zouden 

worden nagekomen. Stichting de Batavier streeft dus een 

geheel ander doel na dan de AUW! maar er zijn wel degelijk 

raakvlakken. De stap voor ondergetekende om actief lid van 

de Batavier te worden, was niet meer dan een logische.  

 

Deze nieuwsbrief komt tegelijkertijd uit met de recentste 

nieuwsbrief van de AUW! Hierin wordt onder andere 

melding gemaakt van de oprichting van een meldpunt 

schade aanleg A4DS en Park A4. Uiteraard moet schade 

veroorzaakt door bovenstaande (of het vermoeden daarvan) 

gemeld worden bij RWS/A4all en/of de gemeente Schiedam, 

maar uiteraard willen we zelf ook een beeld hebben van wat 

er wat dit betreft allemaal met onze woningen gebeurt. De 

eerste melding is reeds binnen en betreft een adres aan de 

Blikslagerstraat, pal voor het gebied waar een deel van het 

sportpark moet komen. Interessant in dit licht is ook het 

artikel over de verzakking van de muur elders in deze 

nieuwsbrief. Gelukkig gebeurde dit op een plek waar het niet 

veel kwaad kan, maar het geeft een glashelder beeld van de 

slappe grond waarop deze weg, deze landtunnel en het 

geplande sportpark moeten worden gerealiseerd. 

 

 

 

Henk Frigge 

 

 
Wilt u meer weten over de AUW! dan kunt u op mijn privé website 

www.frigge.nl terecht om allerelei informatie te downloaden, waaronder alle 

nieuwsbrieven. Schade aan uw woning kunt u doorgeven op het e-mail adres 

auw2010@live.nl Sympathisant worden van de AUW! is gratis en kan ook 

via dit e-mail adres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet iedereen die deze nieuwsbrief leest zal weten wat de 

AUW! is en niet iedereen zal er ook van gehoord hebben. 

AUW is een afkorting van Actiegroep Unaniem Woudhoek. 

Het uitroepteken staat erachter, om de afkorting nog meer op 

de uitroep auw te laten lijken, want zoals het een actiegroep 

betaamt, is het onze bedoeling af en toe stekelig over te 

komen. Woudhoek is een wijk in het noorden van Schiedam 

en het noorden en westen van deze wijk grenzen aan het 

tracé van de A4DS. 

 

Reden van het bestaan van de AUW! is niet de A4DS zelf, 

maar het plan van de gemeente Schiedam om aan de 

landtunnel een drietal betonnen luifels te laten bouwen en er 

een zettingsvrije plaat naast te laten aanleggen, zodat het 

tunneldak breed genoeg wordt om daarop voetbalvelden aan 

te leggen. Ook naast de tunnel, tegen de wijk Woudhoek 

Noord aan, zijn sportvelden gepland. Wanneer men het over 

Park A4 heeft, bedoelt men in Schiedam dus eigenlijk 

Sportpark A4. Omwonenden vrezen overlast en zien dat 

sportpark niet zitten en zijn daar sinds 06 november 2010 

actie tegen aan het voeren en doen dat onder de vlag van de 

AUW! 

 

We hebben het hier over een ontwikkeling van zo'n €20 

miljoen in een gemeente die dit jaar  €22 miljoen moet 

bezuinigen. Nu worden er wel allerlei "slimme" constructies 

bedacht om de hele operatie zo goedkoop mogelijk te 

maken, maar de AUW! gelooft daar niet zo in. Zo wil men 

de grond die elders in de stad vrijkomt door 

sportverenigingen naar het tunneldak te verhuizen, "gratis" 

aanbieden aan bouwondernemingen in ruil voor de aanleg 

van bijvoorbeeld een mooi sportpark. Dit is op zijn minst 

vreemd te noemen wanneer je dit in het licht plaatst van het 

recente bericht dat VolkersWessel (één van die 

bouwondernemingen waar ik het hier over heb) net  €123 

miljoen heeft moeten afschrijven, doordat het grond duur 

had aangekocht zonder er iets mee te doen. Kortom, we 

hebben hier met een prestige project te maken waarvan het 

einde voorlopig niet in zicht is.  

 

De AUW! heeft direct in het begin van haar bestaan door 

middel van een enquête overduidelijk aangetoond dat 

omwonenden in Schiedam op het tunneldak geen sportpark 

willen. Later is ook duidelijk gemaakt dat omwonenden in 

Vlaardingen (die er overigens nog dichter op wonen dan de 

Schiedammers) niet zitten te wachten op een dergelijk 

sportcomplex. Schiedam "luistert" niet naar deze input. Ze 

selecteert slechts een aantal ja-knikkers uit de buurt, noemt 

het clubje een klankbordgroep en maakt vervolgens goede 

sier met "unaniem" gemaakte aanbevelingen die door 

omwonenden worden onderschreven. "Unaniem" tussen 

aanhalingstekens, omdat de AUW! direct na de eerste 

bijeenkomst uit deze klankbordgroep is gestapt.  
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Hoe de AUW! aan haar logo kwam 

 

Het logo van de AUW! wordt niet door iedereen 

gewaardeerd. Er is zelfs eens een raadslid boos weggelopen 

uit een vergadering bij het vertonen ervan. Maarja, als je 

goed kijkt naar de eerste tekening die de gemeente Schiedam 

van het vermaledijde sportpark maakte ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In feite heeft dus de tegenstander van de AUW! haar logo 

voor een groot deel ontworpen. Sinds de oprichting van de 

AUW! staat dit eerste ontwerp van het sportpark bekend als 

het "revolver model".  
 

 

 

Henk Frigge 
 
 
 
 

Gekke Henkie 

 

Met de waterstaat van het rijk. 

Ja, met Henkie hier van de Batavier. Even over die muur. 

Die op het tracé of die waar u tegen praat? 

Nou, beiden eigenlijk. 

Nou zegt u het maar. 

Nou, die muur van die enorme lego-blokken, zeg maar. 

O die? Ja, 't blijven kinderen hè?! 

Nou, die muur is helemaal ingezakt! 

Ach jé! 

Ja, zeg dat. Hoe kan dat? 

Uh, nou, die is waarschijnlijk op zandpalen gebouwd. 

Zandpalen?? 

Ja, dat zijn heipalen van zand. 

Heipalen van zand?? 

Ja, dwars door de kleilaag, voor de verticale dreinage. 

Wie heeft dat gedaan dan? 

Ja, wij natuurlijk. 

Wanneer dan? 

Nou, zo'n dertig, veertig jaar geleden. 

En dat wist u niet meer? 

Nee, gaat geruisloos hè, dat heien van zandpalen. 

En de grond kwam ook helemaal omhoog. 

Waar? 

In de sloot naast die muur natuurlijk. 

Waar we die vissen van die andere sloot uitgezet hebben? 

Ja die. 

Ja, die hebben we nu ook maar grotendeels gedempt. 

Dus de ecoloog haalt vissen uit een sloot? 

Ja, omdat 'ie gedempt moet worden. 

En dan zet de ecoloog ze uit in een andere sloot? 

Ja. Diervriendelijk, vindt u niet? 

En vervolgens gaat u die sloot dan ook dempen? 

Ja, want die muur was ingezakt. 

Maar hoe zit het dan met die vissen? 

Uh, ik heb me laten vertellen dat het modderkruipers zijn. 

Ja, en? 

Nou, we hebben hem gedempt met modder. 

O, en als het grondelingen waren geweest? 

Dan hadden we uiteraard grond gebruikt. 

O, en bij zandalen, zand zeker? 

Ja, precies. 

En bij bloedzuigers? 
Henk Frigge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henk Frigge 27 maart 2013 
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Muren en modderfiguren 

 

Ik zag eind maart ineens een enorme muur van giga-

legostenen staan nabij de Munterstraat. Het bleek de 

omlijsting te zijn van het zand- en grinddepot voor de 

ernaast gebouwde betoncentrale. Ik heb er op 26 maart 2013 

de bovenste foto van gemaakt. De andere foto's heb ik een 

dag later genomen. Duidelijk is te zien dat de muur voor een 

groot gedeelte is ingezakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Batavier heeft hierover 

vragen gesteld aan de aan- 

nemer A4all. Deze heeft 

ons verzekerd dat het hier 

om een incident gaat en 

dat er "absoluut geen en- 

kele overeenkomst is met  

de aanpak van het casco". 

Met andere woorden, de 

omwonenden van het zo- 

genoemde Casco hoeven 

zich geen zorgen te maken. 

Ook doordat "hier zeer  

gedetailleerde grondonderzoeken aan vooraf zijn gegaan 

zodat we de ondergrond volledig in beeld hebben. De 

ophoging die we gaan aanbrengen vindt laagsgewijs plaats 

over een lange periode (waarschijnlijk in een periode van 

maanden). Allereerst brengen wij een onderlaag aan 

waarna wij verticale drainage aanbrengen hier door kan de 

zetting geleidelijk en in verticale zin plaatsvinden. 

Vervolgens brengen we laagsgewijs de ophogingen aan, elke 

keer pas nadat de situatie zich heeft gestabiliseerd." 

 

 

 

Niet veel eerder had de Actiegroep Unaniem Woudhoek 

(AUW!) de eerste melding binnengekregen van schade die 

vermoedelijk veroorzaakt is door A4- en/of Casco 

werkzaamheden. Dus zorgen blijven we ons toch wel 

maken, zeker ook, omdat duidelijk zichtbaar is dat de muur 

niet alleen verzakt, maar dat daardoor ook de grond een 

andere uitweg zoekt. In dit geval via de pal ernaast gelegen 

sloot. Woningen en al het ondergrondse wat daarmee 

samenhangt, staan in Woudhoek griezelig dicht op het 

gebied waar deze ophogingen gaan plaatsvinden. We houden 

derhalve diverse vingers aan de pols. 
 

De verzakking zelf heeft in ieder geval een zeer vervelend 

staartje. In december van het afgelopen jaar zijn geheel 

volgens afspraak de te dempen watergangen leeggevist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gevangen vis werd net- 

jes uitgezet in een sloot die 

niet gedempt hoefde te  

worden. U raadt het al: de  

sloot waar de muur naast  

stond en waarvan de bodem  

omhoog gekomen was. 

 

Was het eerst alleen nog maar het gedeelte waar de muur 

verzakt was, later ontdekte ik dat gemakshalve de watergang 

over een afstand van zo'n tweehonderd meter gedempt was.  

 

Nu was het vooral 

de bedoeling om een 

tamelijk zeldzame 

modderkruiper voor 

de ondergang te be- 

hoeden. Of dat de  

vissers in december 

gelukt was, dat is op 

zich al een vraag, maar of de 

beestjes daarna de enorme la- 

ding modder die ze over zich 

heen hebben gekregen, heb- 

ben kunnen verwerken, durf  

ik te betwijfelen. 

 

De Batavier gaat het voor u 

uitzoeken. 

 

 
Henk Frigge 
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Zoek de verschillen 
 

Onderstaande foto's laten het punt zien waar ongeveer de 

noordelijke tunnelmond (ter hoogte van de Munterstraat) 

komt te liggen. De data waarop de opnames gemaakt zijn 

van boven naar beneden: 04 februari 2012, 15 januari 2013 

en 08 april 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henk Frigge 

 

Zandpalen en hoofdbrekens 

  

Als u nog nooit van ‘zandpalen’ had gehoord, was u niet de 

enige. Zelfs Rijkswaterstaat bleek het bestaan ervan te zijn 

vergeten. Plots bleken er enkele maanden geleden zandpalen 

aanwezig in het tracé voor de A4DS. Die waren er begin 

jaren zeventig ingeslagen om de grond sneller te doen 

inklinken (…..). Enkele duizenden ‘palen’ van grof zand 

waardoor grondwater sneller naar boven geperst zou 

worden.  

  

De palen waren echter ook door de bovenste kleilaag heen 

geslagen. De kleilaag die de aannemer wou gaan gebruiken 

als fundering voor de halfverdiepte ligging van de weg in 

Midden-Delfland. Er leek paniek in de tent, want de gang 

van zaken leek niet echt zorgvuldig. De paniek nam verder 

toe toen wij en kort daarop ook de Tweede Kamer er 

schriftelijke vragen over gingen stellen. Hoe zo’n vergissing 

gemaakt kon worden en wat de financiële gevolgen zouden 

zijn. Want juist door gebruik te maken van die kleilaag had 

de aannemer de kosten kunnen beperken. 

 

Inmiddels heeft de minister de vragen van GroenLinks in de 

Tweede Kamer beantwoord. Zij gaf aan dat er een 

technische oplossing gaat komen die de inpassing van de 

weg niet zal wijzigen. Wat de oplossing gaat worden en 

hoeveel dat extra gaat kosten, is volgens de minister nog niet 

duidelijk. Wij kregen van Rijkswaterstaat dezelfde 

toezegging. De problemen lijken beperkt tot twee stukken 

tracé in Midden-Delfland en een technische oplossing is 

goed haalbaar. 

 

De paniek bij Rijkswaterstaat heeft inmiddels weer 

plaatsgemaakt voor vrolijk optimisme over de technische 

uitdagingen die de zandpalen met zich meebrengen. Maar 

het vertrouwen in de zorgvuldigheid  waarmee met name de 

rapporten over de invloed van de weg op de 

grondwaterstand tot stand zijn gekomen, heeft toch wel een 

flinke knauw gekregen.  

  
John Witjes 
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Communiceren: het blijft 

moeizaam 

  

In ons overleg met Rijkswaterstaat, maar ook met de 

gemeenten Schiedam en Midden-Delfland en met de 

Provincie hebben wij het onderwerp “communicatie” op de 

agenda gehad. Onze kritiek betreft met name de publicaties 

over de uitvoering van het tracébesluit, maar ook op de 

gemeentelijke en provinciale websites is het tobben wat de 

A4DS betreft. 

  

Onder de kop “Kennisgeving Tracébesluit A4 Delft-

Schiedam” zijn er de afgelopen maanden diverse publicaties 

in de (regionale) bladen geweest. Een grote lap tekst, waarin 

het voor de geïnteresseerde burger zoeken is, waar dit 

“besluit” over gaat. Het bouwen van een viaduct aan het 

Kethelplein, het aanleggen van de gehele landtunnel, de 

bouw van een tramviaduct of de verdiepte ligging van de 

weg in Midden-Delfland: het is voor de meesten een 

zoekplaatje. Als je geluk hebt, vind je halverwege het 

bericht een plaatsaanduiding met onbegrijpelijke codes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet echt de meest “vriendelijke” manier om 

belanghebbenden te wijzen op een ingrijpend besluit. Het 

lijkt wel of de overheid liever geen zienswijzen en bezwaren 

heeft. Wie had verwacht dat de gemeenten dan zelf ook hun 

burgers zouden voorlichten over de voorgenomen besluiten, 

komt bedrogen uit. Schiedam zegt bijvoorbeeld dat dit geen 

gemeentelijke taak is, omdat afgesproken is, dat 

Rijkswaterstaat de communicatie rond de aanleg van de weg 

zou doen. En dus zwijgt men liever als men voornemens is 

de meest ingrijpende infrastructurele wijzigingen in de stad 

sinds jaren door te voeren. We zouden er moedeloos van 

kunnen worden. Zo maakt men zich er wel erg makkelijk 

van af. 

Overigens is de communicatie over de A4DS sowieso niet 

geweldig. RWS en A4all hebben inmiddels een speciale 

website over de aanleg van de weg in het leven geroepen die 

redelijk actueel is: https://a4delftschiedam.mett.nl   

 

 

 

Maar de gemeenten en de provincie maken er een potje van. 

Zelfs in Schiedam waar de meest vergaande consequenties 

van de weg te merken zullen zijn, laat de speciale 

projectwebsite van “Schiedam in Beweging” het na een 

kleine oprisping volledig afweten. En op de website van de 

gemeente Vlaardingen moet je al helemaal niet om 

informatie komen: zij verwijzen naar Rijkswaterstaat en 

Schiedam. Alsof de weg Vlaardingen onberoerd zal laten… 

Midden-Delfland voegt op zijn website niet veel toe aan de 

links die men naar de sites van andere organisaties geeft. En 

op de website van de gemeente Delft is na enig zoeken het 

bericht te lezen dat de aanleg van de A4 is begonnen! 

  

De Provincie dan? Die verwijst via via naar de provinciale 

website www.iods.nl , waar vervolgens het laatste bericht 

dateert van een jaar geleden. Inderdaad, het bericht dat de 

aanleg is begonnen….  In ons overleg met de provincie 

begin maart heeft men betere communicatie beloofd. Maar 

die dingen kosten tijd, kennelijk. 

  

Oké, onze eigen website is ook niet het toonbeeld van 

actualiteit, maar wij hebben deze Nieuwsbrief! 
  

 
John Witjes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vindt de van Dale er van? 

 

communicatie  (kommunikatie) (<Fr.), v. (-s), 1. 

mededeling, kennisgeving, in 't bijz. van verloving, 

huwelijk, geboorte of andere familiegebeurtenissen;-2. 

verkeersgemeenschap: een stoomboot voorziet in 

(onderhoudt) de communicatie tussen die beide plaatsen;in 

communicatie staan met;-(krijgsw.) tactische communicatie, 

de gemeenschap tussen de legerdelen onderling; strategische 

communicatie, die van de legerafdelingen met het punt 

waarvan de operatie is uitgegaan;-3. (gelegenheid tot) 

uitwisseling van gedachten; het geestelijk met elkaar 

verkeren: gewone intermenselijke communicatie; mijn 

ervaring is dat het gehele leven de communicatie 

erbarmelijk slecht is (Toxopeus); wijsgerige communicatie 

vereist een bezien van alle dingen door het oog van een 

ander (Wijsg. Persp.) 

 

't is maar dat u 't weet. Uit het "Groot woordenboek der 

Nederlandse taal", tiende druk 1976. 
 

 

 

Sectie 87, 61 
en 86 

87 

86 
61 

61 87 

86 
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Wakker worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henk Frigge, zicht op Schiedam in de ochtend vanaf de 

Woudweg, 13 januari 2013 

Schijt aan de natuur 

 

De foto's hieronder zijn op dezelfde plaats (tussen de 

Woudweg en de Oostveenseweg) genomen, op andere 

tijdstippen. De zonnige foto's zijn van 09 september 2012 en 

de trieste van 21 december 2012. 
 

 
Henk Frigge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het riool van de bouwkeet tussen de Woudweg en Oostveenseweg 

 

Colofon 

 

Stichting Batavier 
 
Bestuur 

Voorzitter - John Witjes 

Penningmeester - Chris Smitskamp 

Secretaris - Marianne van Bruggen 

 

Actieve leden 

Peter van Bruggen 

Marjan Frigge 

Henk Frigge  

Henk Tetteroo  

 
post - Ringvaart 16, 3124 PB  Schiedam 
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kvk-nummer - 54388848 

bankrekeningnummer - 25.46.58.652 

Oproep 

 

Wil je meedenken en meedoen  

met Batavier? Iedere bijdrage, in  

welke vorm dan ook, is heel har- 

telijk welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


