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Foto: Henk Frigge - 28 juli 2014 - Bij kruising met Oostveenseweg - richting Schiedam
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Van 7 km naar 70 km

2

Als het om compensatiemaatregelen gaat voor de schadelijke gevolgen van de aanleg van de A4 door
Midden-Delfland, wordt door de provincie Zuid-Holland opgemerkt dat het gebied dat “last” heeft van de
A4, slechts 7 km² bedraagt.
Stichting Batavier stelt dat dit onjuist is en in strijd met de gemaakte afspraken

Misverstand
Op 17 juni is het Weidevogelpact ondertekend. Allerlei
partijen verklaarden zich te zullen gaan inspannen om de
weidevogels in het gebied te beschermen.
In een vraaggesprek (Delftse Post, 25 juni) noemde VVDgedeputeerde De Bondt weer die 7 km². Midden-Delfland
wordt door de A4 in zijn geheel aangetast en dat is meer dan
7 km². Waar komt dit misverstand toch vandaan?
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De oppervlakte van 7 km² komt m.i. voort uit de opvatting
dat het geluidsniveau op 500m van de as van de weg 40 dB
moet zijn. Er loopt dus in deze opvatting een strook van 1
km breed en 7 km lang door het stiltegebied van MiddenDelfland waar verstoring plaatsvindt. Vandaar die 7 km² (of
die 40 dB in de praktijk ook wordt gehaald, moeten we nog
maar afwachten!)

IODS-convenant
Dit gaat dus alleen over de geluidsafspraken die zijn
vastgelegd in het IODS-convenant. Let wel: IODS staat voor
Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam.
Luchtverontreiniging en verstoring van weidevogels en
wintergasten reiken veel verder en daardoor heeft de A4
invloed op het gehele gebied (het integrale gebied).
Midden-Delfland is een gebied van 6600 ha dat is 66 km².

Het gaat bij de compensatiemaatregelen dus niet om 7 km²
maar om bijna 70 km², dat is dus ongeveer 10 keer zoveel !!
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Je moet groter
denken!

Gaat niet, ik ben
kleingeestig.

Peter van Bruggen
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Voorzitterscolumn
Maakt de Batavier politici lui?

Zijn er nog politici die zich interesseren voor de aanleg van
de A4 Delft-Schiedam, vroeg ik mij af toen onlangs bij een
presentatie over de tunnelveiligheid door Rijkswaterstaat
geen enkele zich liet zien. Of zou men de moeite niet meer
nemen? “Als er een probleem is, zal de Batavier wel aan de
bel trekken”, lijkt men te denken. Of zij lezen het wel in een
kort berichtje in de krant.

Na een turbulente voorgeschiedenis van vijftig jaar zou de
aanleg van de weg toch op meer belangstelling mogen
rekenen. Of het nou om constructieve veiligheid gaat, om
luchtkwaliteit, grondwaterproblematiek, herplanten van
bomen of de verkeerseffecten: de politiek neemt een
reactieve houding aan.

In Schiedam lijkt men vooral bezig met de kansen die de
weg biedt voor de eigen ambities. In Vlaardingen heeft men
überhaupt weinig interesse getoond voor deze “Schiedamse”
weg, de Blankenburgtunnel slokt nu alle aandacht op.
Raadsleden in de gemeente Midden-Delfland vertrouwen op
hun wethouder met een “groen hart” en in Delft is men
eigenlijk al klaar met de weg.
Het lijkt er op dat niets het grote openingsfeest eind 2015
meer in de weg kan staan. De champagne is al koud gezet.

Vanuit de Stichting Batavier houden wij ook in het laatste
jaar van de aanleg de zaken goed in de gaten en wij zullen
niet schromen om de politici in 2015 zo nodig wakker te
schudden.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Wachten op het verdiende loon
Dit voorjaar bleek dat A4all Spaanse en Portugese
bouwvakkers die via een onderaannemer waren ingehuurd,
geen volwaardig loon kregen en onder slechte
omstandigheden waren gehuisvest. Wij besteedden hier in
onze vorige Nieuwsbrief aandacht aan. Men was toen nog in
afwachting van een onderzoek door KPMG wat er van de
beschuldigingen door FNV-Bouw waar was.
In mei bleek dat de vakbond gelijk had: “Uit het onderzoek
naar de 157 werknemers die van april tot en met december
2013 voor Rugovac aan de slag zijn geweest, is volgens het
consortium gebleken dat het bedrijf ’niet juist’ heeft
gehandeld. De onderaannemer had zijn papieren niet op orde
en betaalde bovendien zijn personeel niet conform de
geldende cao. Niet alleen het loon schoot tekort, maar ook
verlofdagen en afgedragen premies.” A4all verbrak na het
rapport de relatie met de onderaannemer en beloofde de
werknemers te compenseren.

In september verschenen er echter berichten in de media dat
veel van hen nog altijd op hun achterstallige betalingen
wachten. De vakbond bevestigde aan ons medio oktober dat
er nog steeds niet betaald was en dat A4all de schuld
daarvan legde bij een andere onderaannemer. Afspraken
nakomen blijkt moeilijker dan gedacht. Extra triest is dat
hardwerkende werknemers hun verdiende loon nog altijd
niet hebben gekregen.

John Witjes

Heeft hij z'n verdiende loon gekregen? - Foto: Henk Frigge - 13 november 2013

Giften
John Witjes, voorzitter

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.
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(Lyrics and music by Judy Carati)

Walking in the meadow
there's a skylark climbing
now machines like Leviathans
cut their way through
the blanket of silence
is suddenly lifted away
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
and I can't hide
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SSSSSST
Batavier wil meer aandacht voor stiltegebieden

De meeste mensen weten het niet: grote delen van het
buitengebied van Midden-Delfland hebben officieel de
status van stiltegebied. Het betreft een besluit van de
Provincie Zuid-Holland van mei 1987.
Door de nieuwe rijksweg wordt er (met grof geweld: denk
aan de olifant en de porseleinkast) een brede noordzuidstrook uitgevreten.
Maar dan nog blijven er ten westen en ten oosten van het
tracé aardige gebieden over.

I hardly hear the breeze
-still I can feel it's soft touchbecause of the noise around
my footsteps seem to no longer exist
though, still they touch the ground
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
and I can't hide

Stiltegebodsbord

No longer I'm alone
alone with my thoughts
Isn't it a shame
we hurt the green
we kill the environment
and it's only us to blame

Batavier is er voor om meer bekendheid te gaan geven aan
deze status. Voorlopig denken wij aan een aantal borden, te
plaatsen in het gebied.
De tekst en/of afbeelding erop moeten niet te luidruchtig
worden (als ik me dat grapje mag veroorloven) maar wel
duidelijk.

Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
and I can't hide

En zo kunnen we het streven om het geluid van de nieuwe
weg binnen de afgesproken grenzen te houden misschien
wel kracht bijzetten.

In the next coming years
they'll build this new road
a lot of cars will try
to drive faster and faster
they won't see that lark

Of zijn er lezers die in dit verband een beter idee hebben?
Reacties zijn hartelijk welkom bij Batavier.

Henk Tetteroo

no, they won't hear him cry...
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
Huge machines, they're running
and I can't hide

Copyright Judy Carati, februari 2011
Website http://singersongwriter-judy-carati.webnode.nl/

Batawikietje
Wikipedia 9 november 2014
Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en
fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het
gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de
omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende
recreant en de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn
niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen
geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten.
Onder 'stil' worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan
worden gesteld dat een gebied 'stil' is als de lange perioden met natuurlijke geluiden
de perioden met niet-natuurlijke geluiden overheersen.
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over nakomen afspraken.

Afsprakenmonitor: zorgen
Als een pijl uit een boog

gaat de A4 Delft-Schiedam op zijn doel af, maar is dat ook
zo met de afspraken die in IODS-verband zijn gemaakt of
die in het tracébesluit en de bestuurlijke overeenkomsten
zijn vastgelegd? Doorlopend houden wij het nakomen van
de afspraken tegen het licht en periodiek leggen wij de stand
van zaken vast in onze “Afsprakenmonitor”. In juli brachten
wij weer zo’n monitor uit, waarin iedereen de vorderingen
kan teruglezen. De Batavier maakt zich zorgen over de
zaken die nog altijd niet geregeld zijn. Het mag niet zo zijn
dat als de weg straks open gaat, de afspraken op de lange
baan geschoven worden!

Zo is de na openstelling van de weg te verwachten drukte op
het onderliggend wegennet in bijvoorbeeld Vlaardingen en
Schiedam een bron van zorg. Er zijn wel ‘nulmetingen’
verricht, maar een scenario wat er moet gebeuren als het
toch te druk wordt, ontbreekt.
Dit geldt in hevige mate voor het verkeersknooppunt
“Vijfsluizen” op de grens van Schiedam en Vlaardingen,
waar wij elders in deze Nieuwsbrief over schrijven. De
bestuurlijke afspraak om de voorspelde congestie op tijd op
te lossen kan al niet meer gehaald worden. Een oplossing is
er niet voor eind 2017, omdat het punt niet voortvarend is
opgepakt door de verantwoordelijke gemeente.

De maximumsnelheid in het Midden-Delflanddeel staat ook
nog ter discussie. De minister heeft nog steeds geen
verkeersbesluit genomen om af te wijken van de nieuwe in
Nederland geldende norm met een maximum van 130
km/uur. Wij houden de minister graag aan de afspraak in het
tracébesluit: maximaal 100 km/uur.

Met de maatregelen t.a.v. de bescherming van de
weidevogels wil het ook nog niet vlotten. Nog altijd is er
onvoldoende compensatie aan natuurgebied voor de
weidevogels, zoals in het IODS-project Groen-Blauw Lint
werd aangegeven. Het ‘weidevogelpact’, waarover elders in
deze Nieuwsbrief meer, is voor ons en voor de vogels
onvoldoende, want leefruimte moet gemaakt worden in de
natuur en niet op papier. In werkelijkheid is slechts een deel
van de afgesproken natuurcompensatie gevonden. Daar ligt
zeker nog een uitdaging voor de IODS-partners!

In ons overleg met de gemeente Midden-Delfland heeft men
aangegeven met waardering kennis te hebben genomen van
onze afsprakenmonitor! Voor wie eens rustig langs alle
afspraken wil lopen: www.stichtingbatavier.nl

Inzicht voortgang

Sanering verspreid glas

Geluid- zichtgarantie M-D

Nabetaling betonvlechters

Afspraken over weidevogels

Verkeerssituatie Vijfsluizen

Herplant voor gekapte bomen

Evaluatie milieugevolgen MER

Groenblauw lint

Groen ondernemen

John Witjes, 11 november 2014
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Bedrijfscultuur RWS: Weten maar
niet meten !!

Ook dit jaar was ik weer op het Oerol festival op
Terschelling. Iedereen fietst van voorstelling naar
voorstelling. Autorijden is zinloos met zoveel mensen en er
zijn genoeg fietsen te huur.

Op woensdag 11 juni jl. was er weer een overleg met de
Stichting Batavier, Rijkswaterstaat en A4All.

Ook daar kwam ik een uitspraak over wetenschap tegen:
“Het mooie van wetenschap is dat het zo gedurfd is: je kan
overal onderzoek naar doen. Het wordt niet afgestraft of
begrensd en dat is in de kunst ook zo”.

Onder punt 2 Midden-Delfland staat vermeld: Welke
garanties gelden er t.a.v. het stiltegebied? Ontheffing nodig?
Het was volgens J.v.d. Meer (RWS) duidelijk. Het RWSmodel geeft aan dat ze op 250 m van de toekomstige A4 nu
op 40 dB zitten. De afspraak is dat 40 dB op 500 m van de
A4 toelaatbaar is. Dat betekent dat er nogal wat
verkeerslawaai bij kan volgens de modellen van RWS. Op
naar de 120 km/uur?
Wordt er ook gemeten als het zover is en de weg er ligt, was
mijn vraag aan J. v.d. Meer. Antwoord: Nee we meten niet
want we voldoen aan de wet. (!)

Onlangs heeft de rechter bepaald dat op de A10 west rond
Amsterdam de max. snelheid van 100 km/u naar 80 km/uur
gaat omdat de berekeningen van RWS wel erg veel afweken
van de metingen van de GGD Amsterdam.
Wat is er toch aan de hand met RWS dat ze niet willen
meten langs snelwegen? Geluid-en luchtkwaliteit komen uit
de modellen rollen en daar moeten we het maar mee doen.
De slager keurt zijn eigen vlees.

Mijn IQ is
onmeetbaar

3,14 dus
ongeveer.

Wat me zeer verbaast, is het feit dat er bij de staf van RWS
in het algemeen en die van A4All die deze weg aanlegt,
blijkbaar geen enkele behoefte is om de resultaten van hun
werk te evalueren en daar grondig onderzoek naar te doen.
Deze mensen zijn toch academisch opgeleid (TU-Delft ?) en
dan leer je toch dat je moet onderzoeken. Of zoals Vincent
Icke het zegt :” Wetenschap gaat nauwelijks over weten,
maar meer over onderzoeken en een echte onderzoeker
wordt gedreven echt ergens achter te komen”.
RWS is blijkbaar niet wetenschappelijk geïnteresseerd: een
vreemde bedrijfscultuur die doet denken aan een staat in de
staat.

RWS is niet geïnteresseerd in wetenschap: ze willen wegen
en verder geen gezeur.
Peter van Bruggen

Geen woorden maar daden
Batavier bijna blij met burgemeesters

Op 28 augustus jl. besteedde het t.v.-programma 'Altijd wat'
aandacht aan het buitengebied van Midden-Delfland. Rode
draad die door de uitzending liep, was het gegeven dat
Midden-Delfland, als eerste in Nederland, Cittaslowgemeente is geworden (in 2008).
Dit houdt, eenvoudig geformuleerd, in dat men kiest voor de
kwaliteit van leven. Inmiddels hebben 180 kleine gemeenten
(minder dan 50.000 inwoners) elkaar gevonden in een
beweging die inspireert tot behoud van authentieke waarden,
lokale kwaliteiten en natuurlijk tot duurzaamheid.
Aangenaam verrassend was dat ook de burgemeesters Van
Aartsen (Den Haag) en Aboutaleb (Rotterdam) even in beeld
en aan het woord kwamen. Beide heren benadrukten het
belang van een mooi, open en groen gebied tussen de
Haagse en de Rotterdamse agglomeratie.
Wij van Batavier zijn in onze nopjes met deze uitspraken.
Maar wij willen dolgraag weten wat nu echt de waarde ervan
is. Wij zeggen: 'Geen woorden maar daden'. Dat moet zeker
Rotterdammer Aboutaleb toch aanspreken.
Daarom hebben we de beide burgervaders een brief
geschreven. We hebben hun daarin de vraag voorgelegd of
ze zich, in het verlengde van hun uitlatingen, dan ook willen
uitspreken voor het nakomen van alle inpassingsafspraken
die er in verband met de aanleg van de A4MD zijn gemaakt.

We stuurden de brief op 23 september. We hebben nog geen
reactie mogen ontvangen. We kijken reikhalzend uit naar de
antwoorden en zullen er in een volgende Nieuwsbrief op
terugkomen.
Henk Tetteroo
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Gekke Henkie
Met Jos.
Josje, met Ahmet.
Hé Achie, hoe is het?
Ja goed, met jou?
Ja ook goed, vanwaar je telefoontje.
Gewoon uit de winkel, maar even over dat park in Delft.
Park in Delft?
Ja, Midden-Delftland.
Nee, Midden-Delfland.
Dat zeg ik.
Nee, zonder t.
Zonder t, 't is toch Delft?
Ja, maar het is Midden-Delffffffland.
Foutje van een ambtenaar zeker?!
Ja, en 't is ook geen park in Delft.
O?
Nee, het is een gemeente dichtbij Delft.
O, op die fiets.
Ja, kan je heel mooi fietsen ook.
Dus die A4 gaat niet dwars door een park in Delft?
Nee en je mag er ook niet op fietsen.
O, en dat Cittaslow?
Je bedoelt m'n secretaresse?
Secretaresse?
Ja, Cytha Sloot.
Nee, heeft met kiezen voor kwaliteit enzo te maken.
Nou, is kwaliteit hoor Cythaatje.
Nee, dat de gemeente voor kwaliteit kiest.
O, Cittaslow bedoel je.
Dat zeg ik.
Ja, Midden-Delfland is een Cittaslow-gemeente.
En daar loopt die snelweg doorheen?
Ja, door het buitengebied.
En dat is dat groene stuk tussen 010 en 070?
Ook.
Okay, nee, dan weet ik een beetje waar ik het over heb.
Hoe bedoel je?
Nou, ik heb een brief van een Batavier gekregen.
Ja, ik ook.
Over het nakomen van die inpassingsafspraken?
Ja.
Wat moeten we daarmee?
Nou, gewoon, netjes beantwoorden.
Met een brief?
Ja.
Ja, maar ze willen geen woorden maar daden.
Het schrijven van een brief is toch een daad?
O ja, maak jij even een opzetje?
Ja, dat is goed.
Okay, prettige dag verder Josje.
Jij ook Achie.
Juffrouw Cytha ..............

Henk Frigge
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Weidevogelpact: veel
enthousiasme, veel goede wil …
Een van de afspraken binnen IODS is dat er 250 ha agrarisch
gebied met zwaar beheer extra bij komt waar weidevogels
een goed broedgebied kunnen vinden. Dit is bedoeld om
deels de verliezen te compenseren die de aanleg en gebruik
van de A4 gaat toebrengen aan de hoge weidevogelstand van
Midden-Delfland. Tot nu toe is dit zware beheer slechts voor
65 ha. gelukt.
Voor deze IODS-afspraak heeft de gemeente MiddenDelfland een rapport laten uitbrengen over de weidevogels.
Hierin zijn de ontwikkelingen in de weidevogelstand van
Midden-Delfland in de afgelopen ruim 20 jaren vermeld.
Ook zijn de mogelijkheden voor verbetering van het gebied
voor weidevogels op een rijtje zijn gezet.
Vervolgens heeft de provincie laten uitzoeken of een
alternatieve aanpak van weidevogelbeheer hier een goede
kans van slagen zou hebben. Mede op basis van ervaringen
in andere gebieden is het antwoord op die vraag voorzichtig
positief gebleken.
Daarom heeft de provincie vervolgens het weidevogelpact
laten ondertekenen. Dat is op 17 juni j.l. tijdens een
weidevogelsymposium met veel enthousiasme gedaan door
vertegenwoordigers van boeren- en
natuurbeschermingsorganisaties. Zij geven daarmee aan dat
zij allen zich samen willen inzetten om het tij van de
afnemende weidevogelstand in Midden-Delfland te
keren:‘De partijen spreken uit verder samen te werken, te
onderzoeken hoe de weidevogelstand er voor staat, dit te
blijven monitoren en te verkennen hoe het weidevogelbeheer
in Midden-Delfland, bijvoorbeeld door kennisdelen,
intensiever samenwerken en het aanpassen van inrichting en
beheer, verbeterd kan worden ’
Het enthousiasme was en is hartverwarmend en de
samenwerking is van groot belang, maar concreet is er nog
steeds weinig te zien van die 250 ha zwaar beheer. Volgend
jaar zal de A4 worden opgeleverd, dan zou ook aan de
IODS-afspraak moeten zijn voldaan...
We hopen dat de opmerking van Naomi Stroosnijder
namens provincie, gemeente Midden-Delfland en
ondertekenaars van het pact ‘samenwerking op basis van het
Weidevogelpact is een verbeterslag ten opzichte van de
eerdere IODS afspraak om 250 ha. extra agrarisch
natuurbeheer te realiseren’ niet berust op puur wensdenken.

Over de 30 ha verlies aan weidevogelgebied door
ruimtebeslag van de A4 hebben we het nu niet. Dit verlies
zou door 15 ha. hoogwaardig weidevogelgebied
gecompenseerd gaan worden. Bij die kwaliteit zetten wij
vraagtekens gezien de ligging van dit compensatiegebied
tussen de drukke spoorlijn Delft – Schiedam en de Schie/een
woonerf.
Geesje Veenbaas
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De nieuwe kleren van de keizer
De eerste berichten over de plannen voor de groene
inrichting van het A4-tracé tussen Vlaardingen en
Schiedam hebben in oktober geleid tot onze notitie “4500
bomen weg, 450 terug” waarin we onze bezorgdheid
uitten over tekortschietende compensatie van gekapte
bomen. Op 8 november bleken die zorgen helaas terecht.
Het plan van landschapsarchitect BoschSlabbers ziet er
op papier aardig uit, maar iedereen kan zien dat het geen
volwaardige compensatie biedt voor het verloren gegane
groen.

Terwijl Rijkswaterstaat denkt een geweldig mooi plan te
presenteren, denken omwonenden en wij van de Batavier
daar heel anders over. De plannen voor de groene inrichting
van het A4DS-tracé ogen goed. Er is veel aandacht voor de
inpassing van de weg in zijn groene omgeving en de
uitgangspunten die in IODS-verband zijn afgesproken, lijken
met het groenontwerp van landschapsarchitect
BoschSlabbers goed ingevuld. Maar toch gaat het mis. In
Schiedam, wel te verstaan.
Bij de presentatie van het beplantingsplan op 8 november in
Vlaardingen door Stijn Koolen van BoschSlabbers bleek dat
men over de invulling van het tunneldak nog niet veel kon
zeggen. Dat is aan de gemeente Schiedam. Het enige dat
Rijkswaterstaat zeker weet, is dat zij 133 grotere bomen
moeten herplanten langs het dak. En zelf schenken zij er nog
eens 150 extra! Een klap in het gezicht van de mensen die
verwachten dat er een volwaardige herplant komt van de
ruim 4500 grote bomen die daar in 2011 en 2012 gekapt
zijn.
Waar zit het probleem? De gemeente Schiedam heeft diverse
kapvergunningen afgegeven om de aanleg van de A4
mogelijk te maken: langs het zandlichaam stonden
duizenden bomen, waarvan er 3600 “vergunningsplichtig”
waren: een stamdiameter van minstens 25 cm (omtrek
80cm). Ook langs de A20 zijn honderden bomen gekapt,
alsook bij Harga voor de aanleg van geluidsschermen. En op
het Kethelplein en langs de Brederoweg zijn ruim honderd
dikke bomen geveld. En wat te denken van het door ons in
de Nieuwsbrief al eerder besproken gekapte “robiniabos” en
de kap van bomen bij de Woudweg die ‘in de weg’ stonden.
Wij komen zo op meer dan 4500 gevelde ‘grote’ bomen.
Bij al die vergunningen is bepaald dat er herplant moet
plaatsvinden, één op één. Dus mag je verwachten dat er
minstens 4500 bomen worden teruggeplaatst.
Maar nu ontstaat onverwacht de discussie over wat een
boom is. Want gemeente en BoschSlabbers vinden dat er
slechts 133 bomen behoeven te worden teruggeplaatst met
een stamomtrek van 25 cm (= een diameter van 8 cm). Voor
4000 gekapte bomen kan men volstaan met het planten van
“losse veren” en “bosplantsoen”. Een losse veer is een
smalle boom-in-wording van anderhalve meter hoogte. En
bosplantsoen bestaat uit zeer jong groeisel met wortel en wat
struiken. Als dat allemaal “boom” wordt genoemd, voldoet
Rijkswaterstaat inderdaad aan zijn herplantverplichting,
want er is veel bosplantsoen in met name het zuidelijke
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deel van het tracé ingetekend. Maar het kan toch niet de
bedoeling geweest zijn van de gemeente dat bomen van
meer dan 80 cm omtrek worden vervangen door twijgjes?
Bomen zijn niet alleen inrichtingselementen van het
landschap, maar vertegenwoordigen ook een grote
natuurwaarde. Er valt best wat te zeggen voor het concept
van een “stadsbalkon” op de landtunnel, waardoor de Holy
en Groenoord er open en groene ruimte bij krijgen met
nieuwe mogelijkheden, maar de natuurwaarde van het
gekapte groen moet ook terugkomen. Zo was het
afgesproken!
De vraag nu is of met het huidige plan voldaan wordt aan de
plicht tot herplant zoals die door Schiedam is opgelegd aan
RWS. Het antwoord op die vraag moet van de gemeente
komen. Vandaar dat wij vanuit de Batavier in eerste
instantie vragen hebben neergelegd bij B&W van Schiedam.
Wij vragen aan de gemeente om de letterlijke tekst van de
vergunningen, de exacte aantallen gekapte bomen en welke
herplantopdracht RWS heeft meegekregen bij de start van de
plannenmakerij.

Bomenkap A4 tracé Schiedam - Foto: Henk Frigge - 29 januari 2012

Het is vervolgens aan de politiek om te toetsen of de
geplande herplant voldoet aan het gemeentelijk beleid. Wij
zeggen op voorhand, dat dit niet het geval is. Want in het
gemeentelijk bomenbeleid wordt geen onderscheid gemaakt
tussen een te kappen en een te herplanten boom. In de
Schiedamse bomenverordening staat: “boom: een
houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven,
met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 25
centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld.” Nu
kunnen wij nog leven met de eis die aan RWS gesteld werd
door de gemeente voor de herplant van de bomen bij
Kethelplein en Brederoweg: “Er moeten 540 bomen
teruggeplant worden waarvan 107 met een stamomtrek van
minstens 20 tot 25 cm.” Maar 4500 dikke bomen vervangen
door twijgjes, daarvan zal een ieder toch moeten zeggen dat
dat écht niet kan.
Omwonenden en liefhebbers van groen in Schiedam en
Vlaardingen krijgen het gevoel dat de gemeente Schiedam
kapvergunningen afgeeft “voor de bühne”. Op 8 november
probeerde de vertegenwoordiger van de gemeente keer op
keer uit te leggen dat het Schiedam menens is met deze
vergunningen. Maar als men het eigen beleid serieus neemt,
kan men maar tot één conclusie komen: 4500 bomen weg,
4500 bomen terug. Afspraak is afspraak!
John Witjes
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Oplossing verkeersproblemen
Vijfsluizen pas in 2017
Als de A4 Delft-Schiedam eind 2015 open gaat, zullen er
problemen ontstaan met de afwikkeling van het verkeer rond
verkeersknooppunt “Vijfsluizen”; dat is bij de af- en oprit
Schiedam-West / Vlaardingen-Oost. In 2010 is met de
minister afgesproken dat men snel een plan zou maken om
de problemen op tijd op te lossen. Dit gaat niet meer lukken,
omdat de gemeente Schiedam het project heeft laten lopen.
Onder Vlaardingse leiding wordt nu getracht een nieuw plan
te maken en subsidie van het Rijk binnen te halen.

In 2010 werd de volgende procesafspraak gemaakt tussen de
bestuurders die de A4DS wilden aanleggen:
“Onderliggend Wegennet bij Vijfsluizen
De Minister, de Stadsregio, de gemeente Schiedam en de
gemeente Vlaardingen hebben kennis genomen van de
onderzoeksresultaten naar de lokale verkeerseffecten (juli
2010), waaruit blijkt dat rondom knooppunt Vijfsluizen met
de ingebruikneming van de A4 Delft – Schiedam
afwikkelingsproblemen worden verwacht. Partijen spreken
af om voor 1 juni 2011 met elkaar in overleg te treden om
hiervoor oplossingen te vinden.”

In dat onderzoek van juli 2010 door GoudappelCoffeng
werd gesteld: “De congestie rondom knooppunt Vijfsluizen
slaat terug op het hoofd- en onderliggend wegennet en zal
zich ook in Schiedam doen voelen. Dit geldt zeker voor de
langere termijn. Om de verkeersproblemen rond deze knoop
op te lossen, dient een structurele oplossing te worden
gevonden.”
Daarna bleef het stil, afgezien van een rapport in 2011 van
bureau Max Wan, dat voor veel geld eerdere onderzoeken
recyclede. Schiedam was de bestuurlijke “trekker” van dit
kwaliteitsproject.
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Begin oktober 2014 doorbrak het Schiedamse College van
B&W de stilte rond dit project met een brief aan de
gemeenteraad. Daarin schrijft burgemeester Lamers
enigszins bedekt dat er sinds 2011 geen vooruitgang is
geboekt. Onder Schiedamse leiding is er wel een rapport
verschenen in maart 2014 (“Toekomstscenario’s
Vijfsluizen”), maar dat was inferieur. Een onbruikbaar
product: “De verkeerskundige problemen waren niet goed
onderkend, de gepresenteerde oplossingen waren fysiek niet
goed inpasbaar en er was geen zicht op de financiering van
benodigde infrastructuurinpassing.”
Kortom, Schiedam heeft er een potje van gemaakt en voor
het reeds jaren geleden erkende probleem van toenemende
congestie rond Vijfsluizen na openstelling van de A4DS is
geen oplossing in zicht.

Onder leiding van de gemeente Vlaardingen maakt het
project nu een doorstart en men heeft goede hoop dat het Rijk
een groot deel (75%) van de financiering van de oplossing
voor zijn rekening gaat nemen. Inmiddels is een plan van
aanpak neergelegd bij een ambtelijke stuurgroep. In dat plan
wordt aandacht besteed aan vier elementen:
mobiliteitsmanagement, logistiek, verkeersmanagement en
herinrichting van de wegen. Op 10 november beslist die
stuurgroep of het Rijk überhaupt geld beschikbaar gaat
stellen voor het uitwerking van het plan. En op 18 november
vergadert de Schiedamse gemeenteraad over de brief van de
burgemeester.
Wat in vier jaar onder Schiedamse regie niet is gelukt, moet
onder aanvoering van Vlaardingen binnen enkele maanden
leiden tot een concreet actieplan! Dat het een hoop centjes
gaat kosten , is ook duidelijk. Zeker als de subsidie van het
Rijk onverhoopt niet mocht komen. De “scherpe”
onderhandelingen van Riek Bakker destijds hebben de
gemeenten Schiedam en Vlaardingen geen cent opgeleverd
voor dit gebied.
En de planning? Volgens de projectleider van de gemeente
Vlaardingen zal het project eind 2017 worden opgeleverd.
Op zijn vroegst twee jaar na het openstellen van de weg dus.
Dat wordt een zootje.
John Witjes
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Met 100 km/uur door een veilige
tunnel
Met de veiligheid in de landtunnel is het prima gesteld. Op
papier is de kans op een ongeval in een tunnel in Nederland
1400 keer kleiner dan op de gewone snelweg. Zo werd op de
themabijeenkomst Tunnelveiligheid in het Infocentrum
betoogd door Rijkswaterstaat. De tunnel is met meer
veiligheidsvoorzieningen uitgerust dan Europa van ons eist,
zelfs meer dan in de strengere Nederlandse Tunnelstandaard.
Zo zijn er bijvoorbeeld extra brede vluchtdeuren om de
honderd meter. Als er een calamiteit is dan kan men
vluchten via het veilige middentunnelkanaal.
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En zo is er over een jaar een tunnel waarin bij een pechgeval
de automobilist zijn auto op de rechter rijstrook moet
parkeren en dan moet hopen dat de matrixborden snel genoeg
de rijstrook ‘afkruisen’ om erger te voorkomen. De
verkeerscentrale in Rhoon speelt een cruciale rol in de
veiligheidsvoorzieningen en de coördinatie van de
hulpverlening, daarbij sterk leunend op de enorme
hoeveelheid techniek die ingebouwd is in de tunnel. Dat
geldt bij pech, maar meer nog bij een ernstig ongeval of zelfs
een brand. Bij rook in de tunnel gaan de ventilatoren draaien
en wordt de rook met een snelheid van 20 km/uur in de
rijrichting geblazen.

Blaaskaak - Foto: Henk Frigge - 5 oktober 2014 - Ventilatoren tunnelmond noord

Tunnelvisie - Foto: Henk Frigge - 11 juni 2014 - De vluchtroute tussen beide tunnelbuizen.

Op papier lijkt het dus allemaal dik in orde. Of dat in de
praktijk ook zo zal zijn, moet nog worden bezien. Want
alhoewel veilig volgens de door Rijkswaterstaat zelf
opgestelde Landelijke tunnelstandaard, bij het ontwerpen
van de tunnel zijn er wel degelijk belangrijke concessies aan
de veiligheid gedaan.
Zo adviseerde de Commissie Tunnelveiligheid in januari
2010 aan de minister om niet twee, maar vier tunnelbuizen
aan te leggen vanwege de veiligheid. In plaats van dit advies
op te volgen werd de commissie opgeheven. Resultaat: er
zijn per tunnelbuis drie, respectievelijk vier rijstroken zonder
vluchtstrook, waardoor de gevolgen van een incident groot
kunnen zijn tegenover de door de commissie bepleite extra
tunnelbuizen. Ook voorspelde die commissie een grote kans
op files en ongevallen in de tunnelbuis richting Delft, omdat
vlak na de tunnel de weg smaller wordt.
Er wordt wel een oorspronkelijk niet voorziene extra weg
aangelegd vanaf het tramviaduct naar de dienstweg aan
Vlaardingse kant om de tunnel beter bereikbaar te maken
voor hulpverleners.

Bij een incident in de tunnel beslist de verkeerscentrale
hoeveel rijstroken worden afgesloten. Afsluiten van
rijstroken of zelfs het totaal afsluiten van de tunnel in
bijvoorbeeld de richting Delft, zal grote gevolgen hebben
voor het overige verkeer: er ontstaat dan direct een
‘terugslag’ op het Kethelplein. Dat zal binnen korte tijd vol
staan met auto’s en vastlopen. Daarvoor heeft men bij de
verkeerscentrale een fileverplaatsingssysteem in petto,
waarvan niet is aangetoond dat dit gaat werken.
De tunnel is veilig omdat 'ie aan de eisen van de Landelijke
tunnelstandaard voldoet. En als medio volgend jaar
Rijkswaterstaat ook een sluitend veiligheidsbeheerplan aan
het Schiedamse gemeentebestuur kan voorleggen, zal men
zeker een openstellingsvergunning verstrekken en kan het
feest beginnen! Dan kunnen de auto’s met 100 km/uur door
de tunnel razen: in 70 seconden naar de andere kant. Maar
wel goed opletten of er niet toevallig eentje stil staat of er
plots een file opdoemt.
Iemand wou op de themabijeenkomst nog weten welke risico
de voetballertjes op het tunneldak lopen als er beneden hun
een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen zou ontploffen. Dat
risico wordt niet als groot gezien. De tunnel kan wel tegen
een stootje en bovendien is het een “categorie C-tunnel”.
Heel geruststellend: gevaarlijke goederen die aanleiding
kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie
of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen
zijn niet toegestaan. Maar zowel benzine als diesel mag met
tankauto´s door de tunnel worden vervoerd. De
Beneluxtunnel is ook cat C.

John Witjes
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Over het geluid van de nieuwe weg
We hameren nog maar eens op het aambeeld: wij van
Batavier willen dat alle afspraken in verband met de weg en
de inpassing worden nagekomen.

Is dat veeleisend? Verliezen we de redelijkheid uit het
oog? Om de dooie dood niet!
Je moet bedenken dat de noodzaak van de weg nooit is
aangetoond. Het was en is een groot politiek prestigeproject
dat, met alle geweld, verwezenlijkt moest worden. En in een
tijd van klimaatverandering is de bouw van de weg al
helemaal niet te verdedigen. De dokter heeft geadviseerd af
te vallen - maar we nemen nog maar een slagroomtaart.

Je moet ook bedenken dat de weg al een reusachtige aanslag
op het gebied pleegt. Om de pijn daarvan te verzachten zijn
er inpassingsafspraken gemaakt. Als je daar dan ook nog
eens aan gaat tornen, ja dan is het hek helemaal van de dam.
Kortom: er is dus niets veeleisends aan als wij stellen dat er
gewoon aan alle afspraken voldaan moet gaan worden.

Afspreken wat je doet!
En doen wat je afspreekt!

GELUID
Een heel belangrijk onderdeel van de inpassing is het geluid
dan wel lawaai dat de nieuwe weg gaat geven. Batavier wil
dat RWS ruim voordat de weg aan het eind van 2015
opengaat, duidelijk aantoont dat aan de afspraken wordt
voldaan. Om het eens populair te zeggen: we willen dat er
controleerbaar meet- en rekenwerk op tafel komt. En dan
niet op het allerlaatste moment, vlak voor opening van de
weg. Het middel van de overval hebben we al te vaak
moeten meemaken.

We willen dat het Rijk op dit punt beter gaat presteren.We
zijn gepokt en gemazeld: we zijn niet vergeten dat men in
het verleden keer op keer heeft geknoeid met de GZG, de
Geluid- en ZichtGarantie. Zodoende wilde men een besluit
tot aanleg dichterbij brengen.
In het nu volgende leveren we alvast wat ideeen voor het
meet- en rekenwerk. We zijn daarbij niet volledig. En, nog
een opmerking vooraf: sommige aspecten die we noemen,
leiden tot minder, en andere juist tot meer geluid. Het is niet
anders. Hoofdzaak is dat het werk eerlijk en controleerbaar
verloopt.
1. De maximum-snelheid
De maximum-snelheid mag niet hoger zijn dan 100 km./uur.
We schreven er al over in vorige Nieuwsbrieven. Minister
Schultz heeft totnogtoe haar voornemen om deze gemaakte
afspraak te negeren, nog niet laten varen.
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2. De intensiteit van het verkeer
De statistieken laten het zien: sinds 2005 is er sprake van
stagnatie van de groei van het autoverkeer. Om die reden
ook is de bouw van de Blankenburgtunnel irrationeel, heeft
het Centrum voor Energiebesparing
(Delft) in een recente studie laten zien. Totnogtoe doet het
Ministerie niets met deze informatie. Onverantwoord,
vinden wij.
Ligt het niet voor de hand rekening te gaan houden met de
mogelijkheid dat er na openstelling van de A4MD minder
verkeer over de weg zal gaan dan waar men eerder van
uitging?
3. Wegdek
Er komt zogeheten dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt
Beton) op de weg te liggen. Studies van het CROW (een
onderzoeksinstituut) wijzen uit dat dit materiaal een flinke
vermindering van het geluid oplevert. Dit natuurlijk in
vergelijking met ander wegdek.
Het spul ligt inmiddels sinds kort op het weggedeelte van de
A4 ten westen van Den Hoorn. Eerlijk is eerlijk: als je daar
gaat luisteren, merk je dat het inderdaad scheelt. Positief
dus, zo lijkt het.
4. Geluidsabsorberend materiaal
De wanden langs de weg gaan bekleed worden met
zogeheten geluidsabsorberend materiaal. Dit zou, beweert
Rijkswaterstaat, een flinke slok op een borrel gaan schelen.
Batavier helpt het hopen maar we zijn op onze hoede. We
zijn niet vergeten dat we al jarenlang vruchteloos vragen om
duidelijkheid op dit punt. Maar goed: als het inderdaad veel
uitmaakt, dan hebben we er allemaal baat bij.
Het materiaal is tot nu toe nog niet toegepast op rijkswegen.
Daarom zijn wij extra benieuwd of de belofte ingelost gaat
worden.
RWS heeft ons een jaar geleden een rapport over dit
materiaal gegeven.
Op verzoek van Batavier laat de gemeente Midden-Delfland
een onderzoek verrichten naar de deugdelijkheid van dit
rapport. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan een
beter besluit.
5. Nulmeting geluid
In Nieuwsbrief 5 schreef Albert-Jan Snethlage een artikel
over de nulmetingen die hij voor Batavier heeft verricht.
De gemeente Midden-Delfland heeft onlangs ook een
dergelijke nulmeting laten doen. Batavier is daar blij mee.
Ook dit onderzoek kan bijdragen aan een betere
besluitvorming.
GEEN CONCLUSIE

Het is op dit moment nog niet mogelijk om tot een conclusie
te komen.
Maar we houden het allemaal scherp in de gaten. Wordt
vervolgd!

Henk Tetteroo
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Ouderwets asfaltbeleid
De wereld van tegenwoordig verandert snel. Innovaties
volgen elkaar in rap tempo op en maatschappelijke trends
komen en gaan. Wie onvoldoende inspeelt op al deze
veranderingen is een achterblijver en dat wil niemand zijn,
zou je denken. Toch dringen vernieuwingen nog maar
nauwelijks door in het infrastructuurbeleid. Nieuwe
wegenplannen worden nog altijd onderbouwd met prognoses
van aanhoudende hoge verkeersgroei, terwijl die
verkeersgroei in werkelijkheid al sinds 2005 (ruim voor
aanvang van de economische crisis dus) is gestagneerd.
Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat de auto onder
jongeren sterk aan populariteit verliest en dit dus zal leiden
tot minder autoverkeer. Ook maken ontwikkelingen als
autodelen grote sprongen waardoor de auto steeds minder
het standaardvervoermiddel zal zijn. Zelfs in de branche van
autoverkopers worden deze trends onderkend en wordt ervan
uitgegaan dat autobezit en -gebruik in de toekomst
onvermijdelijk terug gaan lopen. Dat is slim, want door deze
trends te onderkennen kun je hier nu al op inspelen.

iets dergelijks bezig waren, maar er was nergens activiteit te
bekennen. Na aan de Vlaardingse kant naar het Kethelplein
gewandeld te hebben en aan de Schiedamse kant weer terug,
hoorde ik onder het tramviaduct wederom hetzelfde kabaal. En
wederom was er niemand in de nabijheid aan het werk en toch
kwam het geluid van heel dichtbij. Opeens werd het me
duidelijk dat het lawaai van de balustrade van het viaduct
kwam. Ik heb er een opname van gemaakt die hier
http://youtu.be/TEd_Y1YDpxA te zien en te beluisteren is.
Eerst hoor je alleen nog maar de wind, maar na 40 seconden
komt het resoneren van het hekwerk erbij.
Inmiddels is door een bewoner van het De la Marplein de zaak
aanhangig gemaakt bij RWS/A4all en die hebben het nu in
onderzoek.
Overigens heb ik even nagezocht hoe hard het eigenlijk waaide
die 22e september en dat viel eigenlijk best wel mee, zoals u
hieronder kunt zien.
Henk Frigge

Oneindig asfalt? - Foto: Henk Frigge - 5 augustus 2014 - Vanaf
Kruithuisweg Delft richting het zuiden (Kethelplein)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft echter
liever ouderwets doorasfalteren. Daardoor zitten we straks
met overcapaciteit op de wegen, net als dat we nu een
overcapaciteit aan kantoren hebben omdat er ook zo nodig
doorgebouwd moest blijven worden. Het wordt dus hoog tijd
dat het infrastructuurbeleid zich gaat richten op oplossingen
die we morgen kunnen gebruiken, in plaats van vast te
blijven houden aan de plannen van gisteren.
Bestuur Batavier, oktober 2014

Het geluid
Op 22 september jongstleden was het nogal winderig toen ik
foto's ging nemen van de vorderingen op het zuidelijk deel
(tussen noordelijke tunnelmond en het Kethelplein) van het
tracé. Fotograferend vanaf het nieuwe tramviaduct, hoorde
ik een vreemd kabaal. Alsof men hele grote staalplaten aan
het trillen was. Ik keek nog even rond of er arbeiders met
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