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Twijfels over openstellen A4DS in 2015 nemen toe
Er resten nog maar een paar weken in 2015 en in die tijd zal duidelijk worden of dit stuk snelweg tussen Delft
en Schiedam opengesteld kan worden voor autoverkeer. De twijfels nemen toe en ook in de politiek worden er
al vraagtekens bij de haalbaarheid van opening voor de kerst gezet. En terecht. Rijkswaterstaat heeft ons al
laten weten dat als de weg open gaat, het officiële feestje pas in het voorjaar plaats zal vinden…

Water wegpompen
Als de weg eenmaal open is, gaat ‘ie natuurlijk niet meer dicht.
Daarom moeten ook voordat het verkeer wordt toegelaten alle
procedures doorlopen en alle vergunningen verleend zijn. En
daar wringt nou net de schoen. Want een belangrijk punt waar de
laatste weken in de media veel over geschreven is, is de
“gewijzigde watervergunning”. Die vergunning is nodig omdat
de innovatieve en goedkopere manier van bouwen van de weg als
vervelende bijwerking bleek te hebben dat er dagelijks 1,5
miljoen liter kwelwater vanuit de diepe bodemlagen naar de
Nieuwe Waterweg moet worden afgevoerd. En de beslissing over
dit pompen verwacht het hoogheemraadschap pas op 15
december te nemen. Er is geen tijd meer om een eventuele
bezwaarprocedure af te wachten, als de weg drie dagen later open
zou moeten. Dit zou ook de politiek niet moeten willen.

Verkeersveiligheid
En dan is er ook nog de openstellingsvergunning voor de
Ketheltunnel, of liever gezegd: die is er (nog) niet. De gemeente
Schiedam moet die vergunning afgeven, maar de
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inspraak daarover loopt nog tot eind november. In de stukken
bij die vergunning lezen we dat de tunnelveiligheidsbeambte
van Rijkswaterstaat zelf adviseert om de tunnel pas te openen
als systemen en alle integratietesten naar behoren functioneren.
En die testen kunnen kennelijk niet binnen enkele weken
afgerond worden. Ook zijn er nog gebreken aan de tunnel die
hersteld moeten worden. Dus als het om de verkeersveiligheid
van de tunnel gaat, kan ‘ie eigenlijk ook niet voor de
jaarwisseling open.

Instortingsgevaar?
En last but not least: de constructieve veiligheid. In deze
nieuwsbrief hebben wij aangetoond dat er op zijn minst twijfel
is over de stevigheid van de Ketheltunnel. De reparaties die
noodzakelijk bleken, legden precies de zwakke plek bloot waar
deskundige Ad de Kanter al in 2013 op had gewezen: de
constructie van de knik in de wand. En alhoewel de
constructieve veiligheid een belangrijk hoofdstuk vormt bij het
verlenen van een openstellingsvergunning (de gemeente
Schiedam moet toch niet willen dat de tunnel instort), wordt er
met geen woord over gerept. Reden voor ons om een zienswijze
tegen het verstrekken van een openstellingsvergunning in te
dienen.

Even geduld nog
Maar de lobby vóór een spoedige opening van de weg is
krachtig. De verladersorganisatie EVO en Transport en
Logistiek Nederland roepen al weer om het hardst dat elke dag
uitstel een kwart miljoen euro kost. En de landelijke politiek
lijkt zich vooral zorgen te maken over de deuk in het imago als
de weg dit jaar niet open gaat.
Even geduld a.u.b. zou ik willen zeggen. Voorstanders wachten
al 50 jaar, daar kunnen een paar maanden en desnoods een paar
jaar nog wel bij. Als dat betekent dat er dan wel een veilige en
toekomstvaste weg ligt, is dat ook het extra wachten toch wel
waard geweest.

John Witjes
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Constructieve veiligheid Ketheltunnel toch in het gedrang

De landtunnel zou constructief “100% veilig zijn voor 100 jaar” en er zou nauwgezet op toegezien worden dat
alle afspraken daarover worden nagekomen. Onlangs is ons echter gebleken dat nog voordat de tunnel geopend
is, er al een omvangrijke reparatie nodig was wegens scheuren en loszittend beton aan de binnenzijde van de
tunnel. A4all heeft deze schade aanvankelijk niet aan de gemeente Schiedam gemeld. Pas nadat de gemeente de
reparatiewerkzaamheden had opgemerkt, kwam de bevestiging. Uit de informatie van A4all zou later blijken, dat
de problemen tenminste een half jaar eerder waren ontstaan.
Ontoelaatbare scheurvorming
Medio juni hoorden wij dat er in het zuidelijke
tunnelgedeelte (bij het Kethelplein) een forse scheur in de
wand was ontstaan, en dat die inmiddels gerepareerd was.
Rijkswaterstaat verwees ons desgevraagd naar de gemeente
Schiedam en het heeft even geduurd, maar inmiddels hebben
wij van de gemeente diverse relevante stukken toegestuurd
gekregen. Uit die stukken blijkt dat er net een jaar na de
bouw van de landtunnel, die inmiddels Ketheltunnel heet, al
scheuren zijn ontstaan groter dan de toelaatbare waarde en
dat reparatie dus noodzakelijk was.
Aannemer zweeg zes maanden
Het betrof de tunnelmoten 46 en 47, dit zijn tunneldelen
gelegen in het meest zuidelijke deel van de Ketheltunnel,
waar alleen maar een westelijke buis is gebouwd (de

oostelijke is 330 meter korter). En die scheuren werden
aangetroffen precies in de “knik in de wand”. Over een
lengte van zo’n 60 meter. En hoewel de scheuren al op 16
september 2014 (en mogelijk zelfs eerder) werden
opgemerkt door A4all, heeft er geen melding van
plaatsgevonden aan Schiedam. Desgevraagd schreef de
gemeente Schiedam daarover op 23 oktober jl. aan Batavier:
“De gemeente is niet door de aannemer op de hoogte gesteld
van het ontstaan van de scheurvorming. Dat er iets mis was
met de tunnelwand berust op eigen waarneming.” Het was
namelijk een bouwinspecteur van de gemeente die medio
februari zag dat A4all de wand uitgebreid aan het repareren
was. Toen de aannemer werd geconfronteerd met de daarvan
gemaakte foto’s kwam de melding pas! De gemeente heeft
de schade niet zelf kunnen opnemen en het herstelplan werd
pas ingediend toen de reparatie al klaar was!

Situatieschets uit het rapport
Van Hattum & Blankevoort
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“Oorzaak niet aanwijsbaar”

Eerdere twijfels nu bevestigd

In de stukken die in ons bezit zijn, lezen we dat A4all op 19
maart 2015 op vragen van de gemeente erkende dat er
horizontale scheuren waren geconstateerd in de moten 46 en
47 die groter dan de toelaatbare waarde waren en het dus
noodzakelijk was deze twee moten te herstellen. De oorzaak
van de scheuren is volgens de aannemer niet duidelijk: “De
oorzaak is niet direct aanwijsbaar en zal een optelsom zijn
van afschuivingen van het talud, schade tijdens het
aanvullen (bijvoorbeeld klap met de machines) of druk uit
grondwater.” Overigens bleek er niet alleen sprake van
scheuren. Nader onderzoek door het bedrijf Van Hattum en
Blankevoort (als onderdeel van VolkerWessels deel
uitmakend van de combinatie A4all) wees uit dat er
”rondom de scheuren diverse plekken zijn waar het beton
hol klinkt en dus los ligt”. Ook deze losse betonschollen
moesten worden verwijderd en gerepareerd.

De Kanter had eind juni 2013 per brief aan de politiek laten
weten: "De belastingen en belastingcombinaties voor de
berekening van de tunnel(moten) alsmede de wijze, waarop
de inmiddels bekend veronderstelde “knik in de wanden”
gewapend is, doen ernstig afbreuk aan de constructieve
veiligheid van de landtunnel.
Uiteindelijk houdt dit mogelijk in het verlies van
mensenlevens door bezwijken van de tunnel en/of de
verspilling dan wel vernietiging van overheids- c.q.
gemeenschapsgelden vanwege extra onderhoudskosten aan
de tunnel c.q. het onbruikbaar worden van de tunnel."
De projectdirecteur van RWS schreef op 29 augustus 2013
aan De Kanter: “Op basis van de toetsing door Hageman en
Rijkswaterstaat constateer ik dat de beoordeelde punten
voor de berekening van de tunnel(moten) alsmede de wijze
waarop de “knik in de wanden” gewapend is, voldoen aan
de hiervoor gestelde normen en richtlijnen. Daarmee is de
constructieve veiligheid van de landtunnel niet in het
geding”.
De Kanter lijkt echter ongewild al snel gelijk te krijgen: nog
voor de weg geopend is scheurt de wand van de tunnel en
komen er grote stukken beton los te zitten.

Haarspelden
Het herstelplan hield overigens in dat een gespecialiseerd
bedrijf de betonschil (na inzagen) tot op de wapening van de
wand - en plaatselijk zelfs tot achter de wapening - heeft
verwijderd (6 tot 10 cm diep, 50 cm hoog en 60 meter lang)
en daarbij “haarspelden” in de knik heeft aangebracht. Dit
wordt de correctieve reparatie genoemd. Bovendien heeft
men bij de overige tunnelmoten van de enkelvoudige
tunnelbuis (42 – 45 en 48–50) in de knik een iets minder
uitgebreide preventieve reparatie door middel van
haarspelden uitgevoerd van de ook daar ontstane maar iets
minder brede scheuren (kleiner dan toelaatbaar). In totaal is
de wand over een lengte van 330 meter gerepareerd. Ook
heeft men extra drainage voor het water bij het talud
aangelegd.
Valse geruststelling in 2013
Het was die “knik” die in de zomer van 2013 voor nogal wat
commotie zorgde en zelfs tot Kamervragen leidde. Civiel
ingenieur Ad de Kanter trok toen aan de bel met zijn
ernstige twijfels over de constructieve veiligheid en de
controle daarop. Batavier kwam toen met een scherpe
aanklacht richting aannemer, Rijkswaterstaat en gemeente in
de notitie “Controle onder druk”. De zorgen t.a.v. de
constructie betroffen de stevigheid van de tunnelmoten. De
Kanter gaf onder andere aan dat juist bij de “knik in de
wand” de constructie niet stevig genoeg was: er zouden
haarspelden moeten worden toegepast, dan wel de knik had
anders gewapend moeten worden. Zelfs minister Schultz van
Haegen moest er aan te pas komen om te verklaren dat het
allemaal in orde was, overigens nadat er wél haarspelden
waren geplaatst in moot 27 (Brederoweg). En de
Schiedamse wethouder Wijten verzekerde de gemeenteraad
in juli 2013 “Die tunnel is 100% veilig voor 100 jaar”.

Wat heb je daar
onder je pet??

Uhhh,
haarspeldje.

Weinig doortastende aanpak
Maar ook als het gaat om de procedure blijkt weer hoe
moeilijk het is transparant te reageren als er een probleem is.
Pas nadat de bouwinspecteur van de gemeente de reparatie
aan de tunnel opmerkt en de toetsend constructeur van de
gemeente navraag doet bij A4all, bevestigt de aannemer de
reparatie aan de tunnel. En de gemeente Schiedam laat zich
al weer snel geruststellen door A4all en Rijkswaterstaat.
Want alhoewel de gemeente per brief van de teammanager
Vergunningen en Handhaving op 14 augustus 2015 aan de
aannemer laat weten dat het de gemeente bevreemdt dat de
schade alleen bij de moten 46 en 47 is opgetreden en twijfels
te hebben bij de uitleg over de oorzaak, gaat men wel
akkoord met “de manier van uitvoeren van de reparatie”. De
gemeente onderschrijft de opmerking van A4all, dat de
constructie na reparatie zal worden gemonitord om te
kunnen beoordelen of het herstel correct is uitgevoerd en/of
de problemen zich niet opnieuw zullen voordoen, en wijst
A4all wel nog op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
van de door hen ontworpen constructie.
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“Wapening verkeerd aangebracht”
Uiteraard hebben wij deze schokkende bevindingen
voorgelegd aan Ad de Kanter. Hij geeft aan dat er vrijwel
altijd lichte scheurvorming optreedt in betonconstructies.
Bepaalde scheurvorming is volgens de voorschriften
toelaatbaar, mits de "scheurwijdte" binnen de daaraan
gestelde maximale waarden blijft. In de door Batavier
ontvangen stukken is dit voor de tunnelwanden gesteld op
(max.) 0.22 mm. Door te grote “scheurwijdte” kan de
wapening aangetast worden, waardoor de constructie
uiteindelijk kan bezwijken. De nu in de tunnel opgetreden
overmatige scheurvorming en met name de loszittende
betonschollen wijzen op het onjuist wapenen van de
constructie, zoals het achterwege laten van de haarspelden
dan wel het op andere wijze uitvoeren van de wapening ter
plaatse van de knik, en mogelijk ook op grotere optredende
belastingen dan waarop de tunnel berekend is, hoewel dit
hier minder aannemelijk lijkt.
Dat A4all aangeeft de oorzaak niet te kunnen achterhalen, is
volgens De Kanter onzin: men durft de waarheid niet onder
ogen te zien, want de echte oorzaak is het verkeerd
aanbrengen van de wapening.
De Ketheltunnel 100% veilig voor 100 jaar: gelooft u het
nog?
John Witjes

Feilen en falen – een overzicht
Eind 2015 gaat de A4 open. Van welke afspraken is (nog)
niets terechtgekomen?

Bij het bewaken van de afspraken gebruikt Batavier een
afsprakenmonitor, waarin de status van elke afspraak (uit
Bestuursovereenkomst, Tracébesluit en IODS-convenant)
wordt bijgehouden. Nu de opleveringsdatum van de A4 in
zicht komt, wordt steeds meer duidelijk waar ‘men’ in
gebreke is gebleven.
Al in het begin sneuvelde de volledige aansluiting op het
Kethelplein, en zag de gemeente Schiedam haar kans
schoon de parkachtige invulling van het tunneldak in te
ruilen voor een sportcomplex zodat elders in de stad ruimte
voor woningbouw vrij kwam.
Van een aantal projecten is al zeker dat die – tegen de
afspraken in – pas na de openstelling van de weg afgerond
zullen worden, waarvan met stip op één het knooppunt
Vijfsluizen is. De ingebruikname van de A4 zal daar voor
problemen zorgen, maar door een knullige regievoering is
pas in 2017 sprake van een oplossing.
Hoewel iedereen zweert bij een maximale snelheid van 100
km, heeft Minister Schultz zich onlangs nog uitgesproken
voor 130 km ook voor dit deel van de A4. Het zou dus
zomaar kunnen dat daags na de opening, als
de klus geklaard is, op de snelheidsborden een ander getal
komt te staan. Dit heeft zijn weerslag op de geluidsgarantie,
omdat de bovengrens van 40 dB is
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gebaseerd op maximaal 100 km. Overigens is nog afgezien
hiervan de onderschrijding van 40 dB twijfelachtig.
Tegenover ‘meten = weten’ blijft RWS uitsluitend
vasthouden aan theoretische berekeningen. Maar als de
latere praktijk anders uitwijst, los je het niet met een
schermpje hier of daar op. Dit brengt ons op de
zichtgarantie. De portalen voor bebording en signalering
komen duidelijk zichtbaar boven de geluidswal aan
weerszijden uit, zo’n anderhalve meter. Gezocht wordt naar
een afscherming met ‘natuurlijke middelen’ maar ook
natuurlijke middelen zijn zichtbaar. En vanwege het
compensatiebeginsel mag de norm voor luchtvervuiling
overschreden worden, als dat maar elders onderschreden
wordt. Hiermee staat de belangrijkste voorwaarde: niet
horen, zien of ruiken, nog steeds op losse schroeven.
De volgende vier zaken komen elders in deze Nieuwsbrief
uitgebreider aan bod.
De 15 ha hoogwaardig natuurgebied voor weidevogels als
compensatie voor het verlies van 30 ha weidevogelgebied
door de wegaanleg is daartoe nog niet ingericht en
overgedragen aan de toekomstige eigenaar/beheerder. Ook
de 100 ha nieuwe natuur en de 250 ha agrarisch gebied met
zwaar beheer (ten behoeve van weidevogels) zijn nog slechts
ten dele gerealiseerd.

Met Schiedam was afgesproken dat een halve hectare
volwassen bomen, die voor de aanleg moest wijken, elders
herplant zou worden. De gemeente blijkt deze
herplantplicht te interpreteren als het inzaaien van twijgen en
veren. Samen met anderen is Batavier hierover een
juridische procedure begonnen.
Om onverklaarbare redenen ontstond vorig jaar een forse
haarscheur in de tunnelwand. Deze werd – letterlijk en
figuurlijk – toegedekt. Maar als je de oorzaak niet weet, zet
je de constructieve tunnelveiligheid op het spel.
In het Tracébesluit zijn diverse plannen opgenomen voor
compensatie voor oppervlak, kwaliteit, veiligheid en
ecologie van het water. De situatie is nu dat de
bakconstructie lekt en vergunning is aangevraagd voor het
permanent wegpompen van anderhalf miljoen liter water per
dag. Batavier e.a. eisen een oplossing voor het lek vóórdat
de weg open gaat.

Tenslotte, één van de voorwaarden waarvoor met name de
gemeente Delft zich heeft hard gemaakt, is die van de social
return: het tijdens de aanleg opdoen van werkervaring door
langdurig werkloze inwoners.
Per saldo blijkt dit slechts voor een enkeling gewerkt te
hebben.
Chris Smitskamp
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Ecologica

Foto - Henk Frigge - Opname vanaf fietspad tussen Woudweg en Oostveenseweg - 05-02-2015

Het eco-aquaduct
Over het eco-aquaduct schreven we al eerder in een
Nieuwsbrief. Ook in dit nummer weer enkele opmerkingen.
1. Eco-aquaduct. Het woord is zo nieuw dat het zelfs niet
in de spiksplinternieuwe Van Dale staat.
2. In het AD van 10 oktober jl. stond er een grote luchtfoto
van. In het bijschrift las ik onder meer het volgende: 'Dieren
kunnen zich dankzij het eco-aquaduct makkelijker
verspreiden. Zo maken de Noordse woelmuis, de hermelijn,
de rugstreeppad, verschillende vissoorten en insecten er
gebruik van.'
Jammer dat de AD-journalist dit klakkeloos overkalkt uit de
folder van Rijkswaterstaat (RWS). Of deze dieren dit zullen
gaan doen, zal nog moeten blijken. Daar moet onderzoek
naar verricht worden, het moet 'gemonitord' worden. En dat
is in de praktijk nog heel moeilijk.

De journalist probeerde iets te schrijven over het
verbindende van het eco-aquaduct.
Batavier vindt het eco-aquaduct ook een indrukwekkend
'kunstwerk' zoals dat in de wereld van de wegenbouwers
heet. Het schijnt het grootste van Nederland te zijn.
Maar... neem de verhoudingen wel in acht! Voor de aanleg
van de weg waren de gebieden ten westen en ten oosten van
de weg gewoon, 100%, met elkaar verbonden. Nu, we
hebben het uitgerekend, is daar, met het eco-aquaduct nog
naar een schamele anderhalf procent van over.
Wel zo eerlijk als je het zo formuleert!
De ecopassage Schie

In het AD van 24 september las ik een artikel over de
Ecopassage Schie, even ten noorden van De Kandelaar. De
dag ervoor was het werk eraan begonnen.

Vreemd is nu dat RWS dit zelf niet doet. Eerst schermen met
de belofte maar daarna niet meer controleren of het ook wel
uitkomt. Je moet toch staan voor je woorden?

Ook nu was de journalist erg zonnig: 'De Noordse woelmuis
en de waterspitsmuis kunnen vanaf 2017 ongehinderd onder
de Schie door.' Ook hier kun je de vragen stellen: Is dat echt
zo? En: wie gaat dat in de gaten houden?

Toch is het erg belangrijk dat dit onderzoek er komt. RWS,
als eigenaar van het eco-aquaduct, zegt wel toe
mogelijkheden te willen bieden hiertoe. Nou vooruit, dat is
dan alvast wat.

Verder schreef zij of hij: 'Vanaf dan ligt er een ecopassage
die de natuurgebieden Actieprijs Plassen en de Vlietlanden
bij Maasland met elkaar verbindt.'

Vraag van Batavier: welke organisatie uit de groene hoek
wil dit op zich gaan nemen?

3. De AD-journalist schreef op 10 oktober nog iets: 'Het ecoaquaduct is een combinatie van land en water. Zo blijft de
verbinding met het natuurgebied rondom de A4, bij MiddenDelfland, intact.'
Als je deze twee zinnen onder de loep neemt, zie je dat er
alleen maar wartaal staat.

Hier is werkelijk geen chocola meer van te maken.

Kijk, Henkie wil een norse
torenspitsmuis in z'n schoen.

Henk Tetteroo
Van chocola!
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“Groningse toestanden”
langs de A4
Naarmate de openstelling van de weg dichterbij
komt, worden omwonenden, media, overheden en
politiek zich steeds meer bewust van de
grondwaterproblemen bij de A4 Delft-Schiedam.
Een groot artikel in NRC zette de toon: dagelijks
wordt er anderhalf miljoen liter grondwater
weggepompt. Dit kwelwater komt onder de weg
omhoog met name in het verdiepte gedeelte ten
noorden van Schiedam en de oorzaak is de
bouwmethode. Er is nog altijd geen definitieve
vergunning voor het wegpompen van het water.
De wand is lek
In mei schreven we al uitgebreid over de
grondwaterproblemen onder de titel “Pompen of
verzuipen?!”. Want dat is wel de realiteit: als het kwelwater
niet wordt weggepompt, staat het verdiepte deel van de
snelweg in een mum van tijd onder water en is verkeer niet
meer mogelijk. Rijkswaterstaat had twee jaar geleden een
vergunning gekregen om hooguit 450 m3 grondwater per
dag af te voeren, maar dat bleek een jaar geleden wat te
optimistisch berekend. Dagelijks “lekte” er 2600 m3 water
in de bak. Met reparaties is die hoeveelheid teruggebracht tot
1300 m3, maar veel lager komt men niet. En structurele
oplossingen zijn in de ogen van RWS (lees minister) te duur.
Besluit pas in december
Daarom moest men aan het Hoogheemraadschap van
Delfland toestemming vragen om meer water weg te
pompen dan de vergunning toestond. Een voorlopige
vergunning werd afgegeven. Maar over de definitieve loopt
nu nog steeds het besluitvormingstraject. De bezwaren die
o.a. gemeente Midden-Delfland, de Zuid-Hollandse
Milieufederatie, de Midden-Delflandvereniging,
omwonenden én Batavier in mei 2015 indienden, worden
nog altijd bestudeerd. Rijkswaterstaat heeft recent een nieuw
onderzoek naar de langetermijneffecten van de
wateronttrekking laten doen en dit bij het
hoogheemraadschap ingediend. Dit hh-schap heeft het
nemen van een definitief besluit al tweemaal uitgesteld in
afwachting van nader onderzoek. Het nemen van het besluit
staat nu gepland op 8 december. Daarna zou de wettelijke
bezwaartermijn nog moeten starten.
In een brief heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat men nu
studeert op “beheersmaatregelen”, wat dat ook mag
betekenen. Het betekent in elk geval dat men niet
voornemens is om een échte oplossing voor het probleem te
treffen.

Water pompen voor de tunnelmond . Gezien vanaf de Woudweg - Foto - Henk Frigge - 31-12-2014

Schade

Ondertussen zijn er zelfs al Kamervragen over deze kwestie
gesteld aan minister Schultz van Haegen en melden zich
steeds meer mensen in de media met een mening over het
probleem. Maar ook hebben diverse omwonenden al schade
geclaimd omdat de huizen bij de weg nu al aan het
verzakken zijn. Wegvervoerders claimen op hun beurt weer
schade als de weg niet op tijd open zou gaan vanwege “dit
gedoe”.
Uitstel opening
Batavier blijft zeggen dat het wegpompen van zoveel water
geen toekomstvaste oplossing is en niet passend in de
huidige tijd waarin gestreefd moet worden naar duurzame
oplossingen waarbij de invloed op de omgeving wordt
geminimaliseerd. Dit uitgangspunt is ons wel een
ingrijpende verbouwing van de weg en twee jaar uitstel
waard.

John Witjes
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Weidevogels: werk in uitvoering

250 ha agrarisch natuurbeheer

Voor alle afspraken/besluiten die zijn vastgelegd ten
behoeve van de weidevogels geldt dat ze nog niet
volledig zijn nagekomen/uitgevoerd. Er wordt nog
gewerkt aan de 15 ha natuurcompensatie, aan de 100
ha nieuwe natuur en aan de 250 ha agrarisch
natuurbeheer.

De 250 ha agrarisch natuurbeheer is niet gehaald. Slechts
voor 65 ha is dat in eerste instantie mogelijk gebleken.
Daarom is in juni 2014 het weidevogelpact ondertekend
door de vijf meest betrokken partijen (LTO Delflands
Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging
Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en KNNV
afdeling Delfland). Deze partijen streven ernaar door allerlei
maatregelen de weidevogelstand in Midden-Delfland te
verhogen.

Natuurcompensatie 15 ha hoogwaardig
weidevogelgebied
Hoewel de aanleg van de weg al ruim 4 jaar geleden is
begonnen en het directe verlies aan weidevogelgebied dus
ook al 4 jaar geleden is ontstaan, moet het inmiddels
aangekochte compensatiegebied van 15 ha nog worden
ingericht voor weidevogels. Dat houdt o.a. in dat het
waterpeil moet worden verhoogd in het voorjaar, sommige
sloten een flauwer profiel moeten krijgen en dat er
plaatselijk goede omstandigheden voor een bloemrijker
grasland moeten worden gecreëerd. Daartoe moeten allerlei
(ook voorbereidende) werkzaamheden worden uitgevoerd.
Rijkswaterstaat hoopt dat deze alle gereed zullen zijn vóór
het nieuwe broedseizoen begint.

100 ha nieuwe natuur (project Groenblauw lint, IODS)
Van de 100 ha nieuwe natuur is 39 ha gerealiseerd via
agrarisch natuurbeheer en voorts is vrij onlangs 40 ha
weidevogelgebied verkocht aan Natuurmonumenten. De
overige 21 ha moet de komende tijd bij elkaar gesprokkeld
worden, o.a. door de verkoop van een aantal gebieden die nu
nog van de provincie zijn. Het laatste deel moet tot stand
komen door subsidie voor particulier beheer van bestaand
agrarisch gebied. Deze 21 ha zullen in 2016 gerealiseerd zijn
ofwel moeten er dan bindende afspraken over zijn gemaakt,
zo verwacht de stuurgroep van het IODS-programma.

Het probleem met schrijven over de stand van zaken wat dit
project betreft is dat de bestaande samenwerking en het
enthousiasme van de partijen niet gefrustreerd moeten
worden; deze zijn erg belangrijk voor succes! Toch is het
onontkoombaar dat er tot nu toe slechts enkele concrete
zaken zijn bereikt: de omrastering van een belangrijk
weidevogelgebied tegen roofdieren en de inventarisatie van
broedvogels in 2015. Deze laatste is bedoeld als nulmeting
voor onderzoek naar de effecten van nog te nemen
maatregelen om gebieden geschikter te maken voor
weidevogels.
Daarnaast worden er adviezen gegeven aan agrariërs over
inrichting en beheer van percelen, worden afspraken met het
hoogheemraadschap gemaakt over een gunstig waterpeil e.d.
en is bekeken hoe in andere regio’s een goede
weidevogelstand is bereikt.

Er wordt gewerkt aan een in te stellen weidevogelkerngebied
van 15 tot 20 ha. Ook wordt onderzocht hoe meer openheid
kan worden verkregen door bepaalde bomen te verwijderen
en hoge begroeiing te maaien of snoeien e.d. en op welke
plaatsen dat kan.
De conclusie is dat er veel gebeurt en staat te gebeuren op
dit punt, maar dat de doelstelling nog lang niet gehaald is
vóór de geplande openstelling van de weg in december a.s.
Voor alle bovengenoemde afspraken/besluiten geldt
concluderend dat ze niet tijdig zijn nagekomen dan wel
uitgevoerd. Wel zijn o.a. twee punten, 1) de samenwerking
in het weidevogelpact en 2) de gunstige ligging van
verscheidene percelen nieuwe natuur en compensatiegebied
naast elkaar, hoopgevend voor goede resultaten in de
toekomst.
Geesje Veenbaas

Giften

Om een idee te krijgen van de grootte van een hectare , 100m bij 100m, een voetbalveld van 100m bij 65m
ernaast.

Een gift of een periodieke overschrijving is van harte welkom op
rekeningnummer NL51TRIO0254658652 t.n.v. Stg Bewaking
Afspr. Tracébesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam.
Aan het eind van het jaar ontvangt u een verantwoording van
onze inkomsten en uitgaven.
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Symposium:
De 24 uur van Midden-Delfland
Deze bijeenkomst vond plaats op vrijdag 30 oktober van
15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 31 oktober van 9.00 tot
15.00 uur.
Aanwezig namens Batavier: Peter van Bruggen.
Doel van de bijeenkomst: Werken aan het
uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaar
om het gebied aantrekkelijk en vitaal te houden

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

De zaterdagbijeenkomst begon met een samenvatting van
vrijdag van de dagvoorzitter Hans van der Vlist. Daarna
volgde een lezing door Adriaan Geuze (landschapsarchitect).
Hij pleitte o.a. voor meer brede fietspaden door het gebied
van kerktoren naar kerktoren.
Graag ziet hij ook wat meer iconen (b.v. een landgoed waar
je kunt wandelen) in het gebied verschijnen.
Na de ochtendsessie volgde de lunch waarna de
werkgroepvoorzitters de resultaten van hun werkgroep
presenteerden. Daarbij kritisch ondervraagd door de
dagvoorzitter.

Er waren 120 deelnemers afkomstig uit de gemeente M-D,
de omliggende gemeenten, diverse organisaties en instanties
die actief zijn in het gebied.

Om 15.00 uur werd de 24 uur van Midden-Delfland
afgesloten. De resultaten komen in het concept
uitvoeringsprogramma dat voor het einde van 2015
verschijnt.

Het Hoogheemraadschap was met drie man aanwezig en
zelfs Rijkswaterstaat was met een man aanwezig.

Verslag werkgroep Aanpassen aan klimaatveranderingen.

De resultaten van de bijeenkomst komen in een concept
uitvoeringsprogramma waarop inhoudelijk gereageerd kan
worden. Begin 2016 komt B en W met een definitief
programma dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt
voorgelegd.

De aftrap van de voorzitter was duidelijk.
Klimaatverandering is een gegeven. Er zijn geen serieuze
wetenschappers meer die daar aan twijfelen. We merken het
aan alle kanten. En reken er maar op : over 30 jaar zal er elk
jaar gedurende 30 dagen de temperatuur 30 graden Celsius
of hoger zijn!: 30-30-30. We zullen rekening moeten houden
met grotere kans op intensieve neerslag, droogte,
zoetwatertekort, temperatuurstijging en hitteperiodes.

De vrijdagbijeenkomst begon met een welkomstwoord van
burgemeester Arnoud Rodenburg gevolgd door wethouder
Govert van Oord. Hij schetste het belang van de
bijeenkomst. We maken met elkaar een nieuw ‘actieplan’:
Midden-Delfland 2.0.
Voorzitter van de M-D vereniging Maria van Bijsterveld
benadrukte de betekenis van M-D voor de metropool
gevormd door Rotterdam, Den Haag en de andere
omliggende gemeenten.
Daarna volgde de presentatie van de 7 werkgroepen die in de
aanloop van de 24 uur van M-D waren gehouden. De
voorzitters vertelden kort wat er in zijn of haar werkgroep
aan de orde wordt gesteld. De deelnemers konden op basis
hiervan een keuze maken met welk thema ze zich wilden
bezighouden. Elke werkgroep hield 3 sessies van 1.5 uur (op
vrijdag 2 en op zaterdag 1).
De volgende werkgroepen presenteerden zich:
1. Grip op ruimtelijke kwaliteit.
2. Beheer: agrarisch, natuur en recreatie.
3. Water verbindt: o.a. waterrecreatie, waterkwaliteit.
4. Aanpassen aan klimaatveranderingen.
5. Kansen voor Midden-Delfland.
6. Poorten en Voorzieningen. Rond een poort activiteiten.
7. Korte Ketens. Over voedselproductie en afzet.

Ik koos voor de werkgroep Aanpassen aan
Klimaatveranderingen.

Dit kan leiden tot hogere waterstanden, toenemende
bodemdaling en snellere verzilting. Hoe moeten we onze
omgeving aanpassen aan de gevolgen van de
klimaatverandering om ook in de toekomst een goed woonen leefmilieu te behouden. Het land moet ook voor de circa
70 melkveehouders die M-D nog telt bewerkbaar blijven.

Naast de mogelijke wateroverlast vormt de toenemende
droogte (meer droogteperioden) mogelijk een nog groter
probleem. De klei-veenbodem zakt (versneld) als deze
droogvalt. Alles wat op die bodem staat en wat in de bodem
zit zakt mee. Inklinken van het veen
door droogte is onomkeerbaar. Bovendien komt daar heel
veel CO2 bij vrij.
Onder regie van het Stadsgewest Haaglanden wordt er
gewerkt aan een Regionale klimaat Adaptatie Strategie
(RAS). De RAS geeft aan dat aanpassen aan het
veranderende klimaat (adaptatie) niet acuut maar wel urgent
is (!).
Het is me wel duidelijk geworden dat bodemdaling op de
langere termijn het grote knelpunt kan worden voor de
gebruiksfunctie van het gebied. Het Hoogheemraadschap zet
met peilbeheer in op een maximale afremming van het
dalingsproces. In het voorjaar willen ze het liefst een hoger
grondwaterniveau. Dat zou ook ten goede komen aan de
stand van de weidevogels.
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Er zijn een aantal concrete acties aanbevolen. Een daarvan is
onderwaterdrainage. Daarbij wordt een waterdoorlatende
pijp in de grond gebracht. Via deze pijp kan bij
wateroverlast water worden afgevoerd maar bij droogte
water worden ingebracht. Met dit systeem wordt
geëxperimenteerd. Grootschalige toepassing zou kunnen
betekenen dat er water in de polder (uit de Nieuwe
Waterweg?) moet worden ingelaten bij een langdurige
periode van grote droogte. Daarnaast wordt er gewerkt aan
een gedetailleerd inzicht in de grondwaterstanden.
De A4 M-D is ook nog even aan de orde geweest toen het
ging over de grondwateronttrekking om de weg droog te
houden. Er bestaat een kans dat daardoor het veen onder de
weg inklinkt met als gevolg bodemdaling. Maar het
onderzoek loopt.
Al met al heb ik veel opgestoken van de werkgroep. De
oorzaken van de klimaatverandering kwamen m.i.
nauwelijks aan de orde. Ja dat weten we wel maar de meeste
deelnemers komen met de auto.

In de werkgroep zat ook een melkveehouder. Vraag van de
voorzitter: Wat doen uw koeien als het zo warm (30 o C) is?
Die gaan echt de stal niet uit.
De 24 uur van M-D waren goed georganiseerd.
Peter van Bruggen

Viaduct A20 moet verbouwd na
verbreding oprit
Het viaduct van de A20 in Schiedam Bijdorp (kruising
Schiedamseweg) zal ingrijpend moeten worden verbouwd in
de komende jaren. Dit haalt voorlopig een streep door de
rekening van Schiedam die daar een mooie NoordZuidfietsverbinding in gedachten had met het deels
ontgraven van de Poldervaart en een lichtkunstwerk van
Daan Roosegaarde. Mogelijk zal het viaduct deels moeten
worden afgebroken.....
Batavier kreeg dit onlangs te horen van Rijkswaterstaat. Het
probleem zit 'm in de A4. Omdat er een extra rijbaan moest
komen langs de A20 als oprit vanuit het zuiden werd het
viaduct in het kader van het A4-project verbreed. Naar nu
blijkt, had dat niet zomaar gemogen. Want de
bouwvoorschriften voor viaducten zijn inmiddels veranderd.
Zo'n ingrijpende verbouwing betekent volgens de nieuwe
regels dat het viaduct als één geheel had moeten worden
beschouwd en had moeten worden aangepast aan de huidige
standaarden.
En daar voldoet het viaduct in Bijdorp nu niet meer aan.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Met een nieuwe (ingrijpende) verbouwing tot gevolg.
Hoe een en ander opgepakt gaat worden en welke gevolgen
dat zal hebben voor het verkeer en de wijk Bijdorp, is thans
nog niet duidelijk.
John Witjes
Kruis of munt??

Uhh, kruis en
munt!!

A4DS òf A13/A16
Weet u het nog? Voordat de aanleg van de A4DS kon starten
moest er eerst een keuze gemaakt worden. Welke weg biedt
de beste oplossing voor de “fileproblematiek” rond
Rotterdam? Een heus Milieueffect Rapport werd opgesteld in
2006 om een vergelijking te maken. Dat er een fileprobleem
zou zijn in de buurt van Rotterdam werd niet betwijfeld door
de overheid en evenmin dat nieuw asfalt de oplossing
daarvoor (en voor de vieze lucht bij Overschie) was. Het
werd dus óf de A4Delft-Schiedam, óf de A13/A16 die
aangelegd moest worden.

Het werd, hoe verrassend, de A4Delft-Schiedam. En die weg
denkt men in december a.s. open te stellen. In de komende
jaren zal moeten blijken of de keuze een juiste was. Zou elk
weldenkend mens denken. Eerst maar eens afwachten,
onderzoek doen, nog eens nader onderzoek doen en
discussiëren voordat men überhaupt het idiote plan van de
extra A13-A16 verbindingsweg weer uit de la zou halen.
Maar de autolobby is krachtig en machtig. Want nog vóór dat
de A4DS open gaat, weet de minister het al zeker: die A13A16 verbinding moet er komen. En ook al zijn er bezwaren
tegen de slechte manier waarop die weg wordt ingepast, hij
wordt gewoon doorgedrukt: op 25 september werd het
ontwerp-tracébesluit ter inzage gelegd. En van de A4discussie weten we: dan is er geen weg meer terug. Hoe
wrang: de inspraaktermijn eindigde nog vóór openstelling
van de A4DS……
Natuurlijk zullen er protesten volgen, alternatieven
voorgesteld worden en misschien komt er nog een paar
miljoen extra om de weg wat op te poetsen. Maar we zijn
toch met zijn allen volstrekt voor de gek gehouden. En de
locale politiek in Rotterdam heeft er keihard aan meegedaan.
Nooit heeft men nut en noodzaak ter discussie gesteld, maar
nu huilt men wel krokodillentranen dat de minister niet wil
luisteren. Al die Rotterdamse politici die om het hardst
roepen dat zij nu strijden voor de gezondheid van de
bewoners en de leefbaarheid van de wijken langs de nieuwe
verbindingsweg zijn schijnheilig. Uiteindelijk kiest men toch
voor de weg van de minste weerstand: de weg van de
minister.
John Witjes
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Strijden voor bomen in Schiedam
Langs het A4DS-tracé in Schiedam is A4all inmiddels
begonnen met het aanplanten van het groen, met name
bosplantsoen en struiken. Straks komen ook de bomen aan
de beurt. Helaas heeft Schiedam in augustus besloten onze
bezwaren tegen de in onze ogen inferieure herplant van
bomen ongegrond te verklaren. Wij vinden het nakomen van
de afspraak dat elke gekapte boom een-op-een moet worden
herplant zó wezenlijk dat wij naar de rechter zijn gestapt.
Die rechtszaak zal waarschijnlijk in het voorjaar dienen. De
omstreden “veren” zullen dan al geplant zijn.
Bezwaar ongegrond
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben wij al uitgebreid
stilgestaan bij de tekort schietende herplant van bomen langs
het A4DS-tracé in Schiedam. Dat wij daar tezamen met o.a.
de VTM, Milieudefensie en de Bomenridders voor naar de
rechter moeten, is triest, maar helaas noodzakelijk. Het is
voor ons een principiële zaak dat de afspraak over herplant
wordt nagekomen. Zeker als het gaat om 4500 bomen: een
enorme bijdrage aan groen en gezondheid. Schiedam hield
vast aan de stelling dat een “veer” als een boom moet
worden gezien en de Schiedamse bezwaarschriftencommissie was dat met de gemeente eens.
Definitie van een boom
In ons beroepsschrift richting Rechtbank Rotterdam geven
wij onder andere aan dat de door Schiedam gehanteerde
definitie van een boom helemaal niet “gangbaar” is zoals
men beweert. De door ons naar voren gebrachte definitie van
een boom is echter wel breed geaccepteerd en ontleend aan
het Handboek Bomen van het Norm Instituut Bomen: “Een
boom is een houtachtig, overblijvend gewas met een
dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm op een
hoogte van 130 cm boven het maaiveld.” Dat begint er
volgens ons op te lijken, alhoewel ook zo’n boom nog een
lange levensweg te gaan heeft voordat ‘ie net zo groen is als
de in 2011 gekapte bomen. Maar een “veer” voldoet bij
lange na niet aan de definitie.

Het zandlichaam gezien vanaf de Laan van Bol'es - Foto's John Witjes en Henk Frigge

Jurisprudentie
Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak zal dienen,
maar onze advocaat heeft er zin in. Er zijn geen vergelijkbare
zaken geweest tot nu toe, dus ook in die zin is het een
belangrijke stap die we maken. Mogelijk wordt nu duidelijk
wat de rechter onder een boom verstaat en kunnen er
aanwijzingen gegeven worden door de rechter hoe een
gemeente met de herplantplicht om moet gaan.

John Witjes

Bomenkwaliteit
Ook bestrijden wij in het beroepsschrift dat de 4500 gekapte
bomen van slechte kwaliteit waren en nauwelijks waarde
vertegenwoordigden. Wie een foto uit 2010 ziet, kan met
eigen ogen vaststellen dat er aan weerszijden van het talud
een enorm bos stond. En de gemeente heeft in zijn beleid
nooit onderscheid gemaakt naar “kwaliteit” als criterium
voor kap of herplant. Wij voeren aan dat door de manier
waarop de veren nu geplant worden er binnen tien jaar een
aanmerkelijke uitdunning moet worden uitgevoerd omdat de
boompjes elkaar dan te zeer zullen beconcurreren. Er blijven
van de nu te planten 4000 veren er dan hooguit zo’n 500
over. Dus verre van een volwaardige herplant.

Decibellen tellen
Weet u eigenlijk hoe het zit met het optellen van decibellen?
Wat gebeurt er met het geluidsniveau wanneer je een geluidsbron van 40
dB toevoegt aan een bestaande geluidsbron van 40 dB?
Peter van Bruggen heeft dat eens nagezocht. Het resultaat is 43 dB.
Conclusie: twee keer zoveel herrie, dan komt er 3 dB bij.
Ook bij twee bronnen van 80 dB komt er dus 3 dB bij en wordt het 83 dB.
Laat je dus nooit in de luren leggen: het scheelt maar 3 dB: dat is 2 keer
zo veel herrie!!
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Alles op 1 A4

Gekke Henkie

10-delige serie over de A4 op TV Rijnmond en TV West

Met de Waterstaat van 't Rijk spreekt u, waar kan ik u mee van
dienst zijn?
Ja, met Henkie hier.
O.
Even over die scheuren in de tunnel.
Scheuren in de tunnel?
Ja.
Nee, de maximum snelheid in de tunnel blijft gewoon 100km per
uur hoor.
Ja, en?
Nou, je mag dus niet scheuren in de tunnel.
Nee, dat bedoel ik niet.
O, wat dan?
Nou, die tunnel zit onder de scheuren.
De tunnel onder 't Scheur bedoelt u?
Tunnel onder 't Scheur?
Ja, de Blankenburgtunnel, die gaat onder 't Scheur deur, zeg
maar.
Nee, de Ketheltunnel bedoel ik.
Ah, die grote adder onder 't gras, zeg maar.
Ja, precies, die!
En wat is daar precies mee?
Nou, die zit vol met scheuren.
O, die scheuren.
Ja, die scheuren.
Die zijn gerepareerd hoor.
O ja?
Ja, met haarspelden.
Haarspelden??
Ja, dat staat hier.
Haarspelden?
Ja, misschien bedoelen ze haarspeldbochten.
Haarspeldbochten?!?!
Ja, dan kunnen ze niet zo scheuren door die tunnel.
Ja, dahag!!

Op woensdag 11 november is bij RTV Rijnmond en Omroep
West de 10-delige serie 'Alles op 1 A4' van start gegaan. Daarin
gaan de programmamakers op speurtocht langs de A4 vanaf de
Oude Rijn bij Leiden tot aan de plek waar de A4 de provincie
Zuid Holland verlaat.
RTV Rijnmond zegt over het programma: “Het verhaal van de
snelweg wordt verteld door ooggetuigen. Mensen die op en rond
de A4 werken, weggebruikers zijn, langs de snelweg recreëren of
wonen. Langs de snelweg bevindt zich een uniek
veenweidegebied met het kenmerkende Hollandse landschap:
koeien, weidevogels en echt oude polders.”
De programmamakers kijken volgens de aankondiging bij beide
omroepen vanuit de natuur naar de snelweg. “Wat is er nog aan
belangrijke natuur? De weg is de leidraad voor spontane
ontmoetingen, bijzondere inkijkjes en nieuwe inzichten. En dat
alles op 1 A4.”

Ook Batavierlid en actievoerder tegen de A4 Midden-Delfland
Henk Tetteroo heeft een bijdrage geleverd aan het programma. In
deel 2 van 18 november kreeg hij de gelegenheid om alvast wat
te vertellen over de roerige geschiedenis van de weg vóór de
aanleg.
Alles op 1 A4 vanaf woensdag 11 november om 17.30 uur
(ieder uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur) bij TV
Rijnmond en op het hele uur bij Omroep West.

Henk Frigge
Ga jij nog naar Alles op 1 A4
kijken?

Nee, ik wil 'm nog steeds niet horen, niet
ruiken en niet zien.
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Kwaliteitsimpuls?
IODS betekent: Integrale Ontwikkeling Delft
Schiedam. Nogal wat mensen zijn van mening dat de
besluitvorming met betrekking tot de nieuwe weg is
vlotgetrokken door de weg en zijn omgeving als een
geheel te gaan beschouwen (plan-Norder, vanaf
ongeveer 2000). Gedachte was dat als je de weg
bouwt, inpast en maatregelen treft in de wijde
omgeving, dat je daarmee tot een kwaliteitsimpuls
voor het gebied als geheel kon komen.
Batavier plaatst daar enkele kritische kanttekeningen bij.
1. Het denken in termen van samenhang is zeker waardevol.
Beter dit dan het potsierlijke idee dat een weg niets met zijn
omgeving te maken zou hebben. Dus: dat is winst. Maar het heeft
er volgens ons alle schijn van dat het om een vorm van
opportunisme gaat. Wat is het geval?
Bij andere delen van de A4, tussen verkeersplein Ypenburg en
het Kruithuisplein (bij Delft), beweerde het Rijk steeds het
tegenovergestelde: dat met aanleg van delen van de weg men niet
vooruitliep op bouw van de rest van de weg.
Ten eerste: toen in 1976 de meerderheid van de Tweede Kamer
de motie-Voortman aannam, zegde de toenmalige minister
Westerterp toe de motie te zullen uitvoeren. Dat hield in:
stopzetten van aanleg en zoeken naar alternatieven. Dat zoeken
naar alternatieven is toen op een schandalige manier
gedwarsboomd door Verkeer en Waterstaat: men vertikte het
eenvoudig om dat te doen. Bovendien lichtte Westerterp het
eerste stuk weg (tussen Ypenburg en Industrieterrein
Plaspoelpolder in Rijswijk) meteen al uit het debat. Dat moest,
vond hij, sowieso aangelegd worden. Eigenmachtig noem je
zoiets.
Ik zoek een
alternatief.

Sorry, maar het
alternatief is weg.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Maar hoe kon dat nog nu het debat over de nieuwe weg intussen
was versmald tot nog ongeveer de helft van de nieuwe weg en de
andere helft er al was uitgehaald door die gewoon alvast maar aan te
leggen? Met andere woorden: uit de m.e.r.kon alleen maar komen
dat het de A4MD moest worden.
Voor zo'n manier van werken is er een woord: salamitactiek. Het
deel heeft, zogenaamd, niets met het geheel te maken.
2. Een kwaliteitsimpuls voor het gebied: dat was een sleutelwoord
in de pleidooien van de voorstanders. Inmiddels is het zo ver dat de
weg bijna geopend wordt, volgens mededelingen: 18 december.
Hoe zit het nu met de andere projecten? Daarover heb ik vragen
gesteld aan het Projectbureau IODS. De ambtenaar antwoordde me
op 6 november als volgt, en nu citeer ik:
'De voortgang van alle projecten is besproken in het ambtelijk
overleg van 5 november. Partijen zijn verantwoordelijk voor hun
eigen projecten. Met name de beleidsachtige projecten kennen een
lange doorlooptijd (onder meer: Groen
ondernemen/grondinstrument).
Projecten worden gelijktijdig en gelijkwaardig ontwikkeld. Dit
betekent niet dat ze gelijktijdig klaar zullen zijn.
Een aantal onderdelen is nog niet helemaal klaar, b.v. de laatste 20
hectare van de 100 ha. natuur. Wellicht is een wijziging van de
overeenkomst noodzakelijk, of IODS blijft bij elkaar tot ook het
laatste project helemaal is afgerond.
Naar verwachting komt de Adviescommissie IODS eind november
bij elkaar. Dan moet er een nieuw actueel overzicht liggen van de
stand van zaken, op te stellen door de Provincie.'
Tot zo ver de ambtenaar van de Provincie.

Batavier is erg bezorgd over deze ontwikkeling.
a. Het lijkt er heel sterk op dat de weg geopend gaat worden terwijl
diverse projecten nog niet klaar zijn. Wat gebeurt er dan als de
pretenties van deze projecten niet waargemaakt blijken te kunnen
worden? Gaat de weg dan weer dicht tot nader order?
b. Opvallend genoeg beantwoordde de ambtenaar mijn vraag over
de kwaliteitsimpuls helemaal niet.
Ten slotte

Ten tweede: vanaf 1992 tot juli 1998 is er gewerkt aan het
wegvak Harnaschknooppunt (ten noorden van Den Hoorn) Kruithuisplein.
Ik weet nog dat het Tweede-Kamerlid Rob Van Gijzel
Kamervragen over stelde over de samenhang. Dat werd niet op
prijs gesteld: de toenmalige minister vond het zelfs geoorloofd de
vragen van het lid af te zwakken.
Maar erger was dat het Rijk steeds beweerde dat het werk aan dit
wegvak niet van invloed zou zijn op de milieu-effectrapportage
(m.e.r.) die vanaf 1992 moest worden opgesteld. Een rapportage
die alleen nog maar het wegvak Kruithuisplein- Schiedam
betrof. Daarbij gold de wettelijke eis dat alternatieven en
varianten gelijkwaardig moesten worden behandeld.

Denken in delen die samenhangen (integrale benadering) is beter
dan denken in delen die niets met elkaar te maken hebben
(salamitactiek).
Maar volgens mij staat het als een paal boven water dat de weg,
koste wat kost, moest worden aangelegd. Welke aanpak men kiest,
komt voort uit opportunisme.
Dat er uit de integrale tactiek een kwaliteitsimpuls zou voortkomen,
ik moet het nog zien. Men stelde die wel in het vooruitzicht toen het
plan-Norder werd uitgedacht. Maar ik heb nog geen aanwijzingen
gezien dat men nu, in 2015, de impuls ook wil aantonen.
Kortom: Batavier stelt voor dat de voorstanders een dergelijk
document alsnog gaan opstellen.

Henk Tetteroo
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Met een scheur in de muur en een
kluitje in 't riet
In het AD van 10 oktober jongstleden werd gemeld dat de
huizen langs de A4 "onverkoopbaar" zouden zijn en dat een
en ander zou zijn veroorzaakt door de aanleg van de A4DS.
Een bewoner van een hoekwoning aan de Geelgieterhof
sprak over scheuren in de gevel van zijn huis en dat van
anderen. Ook zijn er problemen met het gas, de riolering, de
kruipruimte en klemmende deuren. De bewoner zegt dat hij
zijn huis niet verkocht krijgt en dat hij al voor tienduizenden
euro's heeft uitgegeven aan de nodige reparaties.
Om in staat te zijn te constateren dat er schade is ontstaan
tijdens de aanleg van de A4 zijn er door
aannemerscombinatie A4all, vooropnames gemaakt van, met
name de hoekwoningen van de straten die dicht bij de
werkzaamheden liggen. Ook zijn er meetboutjes geplaatst en
zou er van de metingen die daarmee zouden worden gedaan,
wekelijks verslag worden uitgebracht. Bewoners hebben
echter nooit een rapportage of wat dan ook gezien. Althans,
dat is wat de bewoner daarvan vertelt.
Zowel A4all als RWS zeggen dat een onafhankelijk expert
heeft vastgesteld dat de schade niet veroorzaakt is door de
heiwerkzaamheden voor de landtunnel van de A4DS. Op de
vraag wat de oorzaak dan wel is, werd door RWS als
antwoord de vraag gesteld wat er gebeurt in Schiedam
Noord, om daarmee duidelijk te maken dat het dan wel aan
de verzakkingen aldaar zou liggen. Op de vraag of het
wellicht aan de miljoenen kilo's grond zou kunnen liggen die
tussen de landtunnel en de woningen is gestort ten einde
daar de bodem voor te belasten voor de komst van het
sportpark, werd min of meer te kennen gegeven dat dat niet
onder de werkzaamheden aan de weg valt en dat dat een
verantwoordelijkheid is van de gemeente Schiedam.
Dat er schade aan de woning is opgetreden tijdens de
werkzaamheden aan de A4DS, is duidelijk, anders kan je er
ook geen expert naar laten kijken en de zichtbare schade was
niet zichtbaar in het vooropnamerapport. Dat die expert wel
kan vertellen dat het niet aan die werkzaamheden ligt, maar
vervolgens niet in staat is aan te geven waar het dan wel aan
ligt, is een minder duidelijk verhaal. Ondergetekende woont
in dezelfde verzakkende wijk in Schiedam en heeft,
gelukkig, nog nooit last gehad van scheuren in de gevels.
Dat kan ook haast niet, want de woningen zijn onderheid.
Niet dat dat zaligmakend is, immers, de landtunnel is ook
zwaar onderheid en schijnt ook vol met scheuren te zitten,
weten we inmiddels. Het begint een beetje een kastje-muurkluitje-riet-verhaal te worden. A4all/RWS zeggen dat het
niet door de A4DS komt, maar niet waardoor het dan wel
komt en dat als het door de voorbelasting van het
tussenliggende gebied komt, dat het dan niet hun
verantwoordelijkheid is. Bovendien is het niet echt netjes
om een wekelijkse rapportage van de metingen te beloven en
dat vervolgens nooit te doen. RWS geeft overigens wel aan

Gevelschade aan de Geelgieterhof in Schiedam Woudhoek - Foto: Henk Frigge - 23-11-2015

dat bewoners die gegevens gewoon kunnen krijgen wanneer ze
daar om vragen.
Tijd voor een belrondje. Twee bewoners op het De LaMarplein
geven aan een schadeclaim te hebben ingediend. Bij beiden is
de claim afgewezen. De schade (scheuren in muren) zou niet
veroorzaakt zijn door de (hei)werkzaamheden aan de A4. Bij
een van beiden wordt na enig aandringen de claim toch
gehonoreerd. De ander mag de schade zelf betalen, net zoals
twee van zijn buren. Niet onbelangrijk, de experts blijken dus
in staat om te kunnen beoordelen of scheuren zijn ontstaan
door de werkzaamheden aan de A4DS, of niet, want de ene
claim (in hetzelfde straatje!) wordt wel gehonoreerd en de
andere niet. De bewoner van het Geelgieterhof is nog steeds
ontevreden over de respons van A4all en RWS. De
meetgegevens zijn nog steeds niet bekend bij hem, noch bij
zijn buren. En als laatste de bewoner aan de Hoefsmidstraat die
als eerste schade meldde bij de AUW! en daarna bij A4all. Er
is daar een expert langs geweest en die gaf aan dat na de
werkzaamheden kontakt met hem zou worden opgenomen.
Okay, de A4DS is (voorlopig!) nog niet open, maar zijn klacht
dateert van 4 maart 2013. Dat is nu bijna drie jaar
geleden.........
Henk Frigge

Nieuwsbrief 8
Pagina 13

Stichting Bewaking Afspraken
Tracébesluit/Bestuursovereenkomst
A4 Delft-Schiedam

Ringvaart 16 - 3124 PB Schiedam

BATAVIER

Gedachten over geluid
In het stuk hieronder bespreek ik diverse punten die te maken
hebben met het geluid van de nieuwe weg.
1 Maximum-snelheid
Bij de bespreking van de ontwerp-begroting van Infrastructuur en
Milieu, op 29/10/15, gaf minister Schultz te kennen dat ze wil dat
automobilisten overal op de A4 130 km/u kunnen gaan rijden.
Dus ook op het wegvak A4 Midden-Delfland.
Iedereen weet, of zou moeten weten, dat een hogere snelheid
meer luchtvervuiling betekent en meer geluidshinder. Komt nog
eens bij dat voor de A4MD uitdrukkelijk is afgesproken dat de
max hier 100 km/u zou gaan worden.
Weet de minister dit dan niet? Of heeft ze er geen boodschap
aan? Hoe het zij, het is allebei kwalijk.
In het overleg dat Batavier op 30 oktober met RWS voerde,
erkende manager Van der Meer nog maar eens: 100 is de
afspraak. De aanduiding staat ook op sommige
hectometerpaaltjes in de bermen langs de weg.
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4 Waarde van de garantie
In de loop der jaren hebben wij vaak gewezen op de GZG, de
geluid- en Zichtgarantie: 40 decibel op 250/ 500 meter van de weg,
met wallen van maximaal 4.30 m hoog.
Door de verdiepte en half-verdiepte ligging van de weg is het aspect
van de walhoogte gewijzigd. Wij kunnen nu nog niet precies
overzien hoe.
Wat betreft het geluidsniveau is er iets anders aan de hand. Alle
malen dat RWS in het verleden de 40dB(A) garandeerde, deed men
dat: zonder meer. Nooit heeft men erbij vermeld dat dit uitsluitend
het geluidsniveau betrof zoals dit door het verkeer op de weg werd
geproduceerd.
Batavier vindt dit dubieus. Wij geven toe dat we dit ook zelf hadden
kunnen bedenken. Maar RWS heeft het nooit expliciet vermeld in
de stukken. Dus was men minstens half misleidend. En dat
houdt weer in dat de geluidsgrens zeer ruim overschreden kan gaan
worden en gaat worden. Zie het resultaat van de nulmetingen van
Batavier en van DGMR. En denk ook aan het feit dat vliegveld
Zestienhoven (zoals het vroeger heette) een enorme groei van het
aantal passagiers doormaakt. In zes jaar tijd steeg het aantal
passagiers dat via Rotterdam vloog, van 1 miljoen naar 1,7 miljoen
per jaar (AD, 19/10/15).

2 Asfalt en wandbekleding
Ook in dat overleg verklaarde RWS dat men vindt er alles aan
gedaan te hebben om het geluid binnen de gegarandeerde grens
te hebben gehouden. Door het gebruik van dubbellaags ZOAB
(Zeer Open Asfalt Beton) en door de wanden langs de weg te
bekleden met geluidsabsorberend materiaal.

Het effect van de eerste maatregel is in de praktijk gebleken. Dat
scheelt flink wat geluid, blijkt uit rapporten van CROW
(onderzoeksinstituut). De tweede maatregel is, voorzover wij
weten, zo nieuw dat we nog moeten afwachten of wel zoveel
effect sorteert als RWS beweert. Wij van Batavier zeggen: Eerst
horen, dan geloven.

2004

2010

Sinds 1987 zijn grote delen van Midden-Delfland officieel
stiltegebied (besluit Provincie Zuid-Holland). Maar de Provincie
heeft er, bij ons weten nooit iets aan gedaan om hier werk van te
maken. En de gemeente MD heeft, tot kortgeleden dus, nooit
metingen laten doen.
5 Conclusie niet goed mogelijk
Wat al het bovenstaande betekent voor het geluid van de nieuwe
weg in de praktijk, is niet te zeggen. De toekomst zal het leren.

3 Hogere capaciteit
Als de weg, vermoedelijk midden december, geopend wordt,
betekent het dat de rijkswegcapaciteit tussen de Haagse en de
Rotterdamse agglomeratie met 60% omhooggaat.
De berekeningen die in 2010/2011 zijn uitgevoerd, lieten zien dat
de intensiteit op de A4MD zo hoog zou worden, dat het verkeer
onmiddellijk vast zou komen te staan.
Net als een hogere snelheid betekent een hogere intensiteit: meer
geluid en meer luchtverontreiniging.
Wat dit weer betekent voor het geluidsniveau en de
geluidsgarantie, is nu moeilijk te zeggen.
Probleem daarbij is dat RWS alleen berekeningen uitvoert en
geen metingen wil verrichten. De berekeningen wijzen uit dat het
wel goed zit. Wij van Batavier meten liever. Wel zo eerlijk.
Daarom heeft Albert-Jan Snethlage nulmetingen uitgevoerd voor
Batavier. En in opdracht van de gemeente MD heeft bureau
DGMR nulmetingen gedaan. De resultaten van de metingen
komen goeddeels overeen. Nu al, dus nog voordat de weg is
opengesteld, wordt de
40dB(A)- grens zeer ruim overschreden.

Henk Tetteroo
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