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Integrale Ontwikkeling tussen

Delft en Schiedam

IODS-Convenant
ontwikkelt gebied Midden-Delﬂand

Alle IODS-partijen hebben op 23 juni met minister
Karla Peijs een belangrijke stap gezet naar de aanleg
en inpassing van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit
nieuwe stuk weg van zeven kilometer is onmisbaar
voor een betere bereikbaarheid in de regio. Wat we
gaan doen? De nieuwe A4 wordt halfverdiept aangelegd
met een ecoduct en aquaduct, de weg krijgt een
overkapping in het stedelijke gebied en er komt een
volledige aansluiting op het Kethelplein. Daarnaast
wordt geïnvesteerd in meer natuur en een betere
toegankelijkheid van het gebied voor recreanten.
Ik moet eerlijk toegeven, het is niet altijd een gemakkelijk proces geweest.
Maar uiteindelijk wel een heel vruchtbaar proces. Samen zijn we gekomen tot de
allerbeste oplossing, die voor alle partijen genoeg in zich had om het convenant
te tekenen. Door extra geld van zowel het ministerie, als de stadsregio
Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland, was het
mogelijk om die beste manier van inpassen ook te financieren. Op deze plaats
wil ik dan ook iedereen nogmaals bedanken voor alle inspanningen en de
bereidheid om tot een goed convenant te komen. Dat heeft bij velen veel durf
en inzet gevergd.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Op dit moment zijn we alweer hard aan
de slag. Eind dit jaar wordt de Trajectnota/MER door Rijkswaterstaat afgerond.
Vervolgens worden het ontwerp-tracébesluit en tracébesluit genomen door de
ministers van Verkeer & Waterstaat en VROM, waarna gestart kan worden met de
uitvoering van alle IODS-projecten. U ziet het, we zitten niet stil.
In dit boekwerk vindt u veel terug. We blikken kort terug en kijken vooruit.
Het bevat niet de letterlijke tekst van het convenant, maar wel een weergave
van afspraken op korte en lange termijn. Heeft u na het lezen van dit boekje
nog vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Martin Huls
Gedeputeerde Mobiliteit provincie Zuid-Holland
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Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
Niet zeven kilometer weg aanleggen, maar zeven vierkante kilometer gebied ontwikkelen,
dat is het uitgangspunt van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS).

Het programma IODS combineert de aanleg van de

Ontstaan

A4 tussen Delft en Schiedam met de aanpak en ontwik-

In 2001 is IODS van start gegaan. Op verzoek van de

keling van het hele gebied Midden-Delfland. Zo omvat

toenmalige minister van Verkeer & Waterstaat, mevrouw

IODS een kwaliteitsprogramma bestaande uit; meer natuur,

Netelenbos, ontwikkelde de provincie samen met andere

ecopassages, stedelijke ontwikkeling, meer routes en voor-

partijen het IODS-plan voor integrale gebiedsontwikkeling.

zieningen voor recreanten, groene diensten voor agrariërs

In oktober 2001 heeft IODS het rapport “Kansen benutten,

en het saneren van verspreid liggende glastuinbouw.

impasses doorbreken” aangeboden aan de minister van
Verkeer & Waterstaat. Het rapport bevat een kwaliteits-

Het meest in het oog springende project is de aanleg van

programma voor het landelijk en stedelijk gebied zoals de

de A4 door Midden-Delfland. Deze weg is hard nodig, want

regio dat voor ogen staat.

dagelijks staan er tussen Den Haag en Rotterdam lange
files op de A13. De files zorgen voor luchtvervuiling, vooral

Samenwerking

bij Overschie. Aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam

Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en

zorgt ervoor dat het verkeer minder snel vastloopt bij

bewoners werken, onder voorzitterschap van Martin Huls,

bijvoorbeeld een aanrijding, er komt immers een extra

gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, samen aan

verbinding naast de A13. Daarnaast is de A4 Delft -

een kwaliteitsimpuls voor Midden-Delfland. De organisaties

Schiedam een ontbrekende schakel in de belangrijke

die aan IODS werken zijn de provincie Zuid-Holland, de

mainportverbinding van Amsterdam naar Antwerpen.

gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft,
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Maassluis, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam,

Met dit convenant hebben de partijen de ambitie

Rijkswaterstaat, VNO-NCW West, Vereniging Natuur-

uitgesproken het gehele programma te realiseren en

monumenten, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Hoogheem-

mee te werken aan de uitvoering van alle onderliggende

raadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB en Stichting

IODS-projecten. In het convenant zijn ook afspraken

Woonplus Schiedam.

gemaakt over de financiering van de IODS-projecten.
Voor de aanleg en inpassing van A4 tussen Delft en

IODS-Convenant

Schiedam is totaal € 641 miljoen beschikbaar gesteld.

Op 23 juni 2006 is het IODS-convenant ondertekend door

Deze gelden komen van het ministerie van Verkeer en

alle partijen. Een belangrijke stap, want hiermee is

Waterstaat (€ 581 miljoen), de provincie Zuid-Holland,

overeenstemming bereikt over de inpassing van de weg.

het Stadsgewest Haaglanden en de Stadregio Rotterdam

Daarnaast wordt geïnvesteerd in meer natuur, kwaliteitsver-

(€ 60 miljoen). Mocht dit budget onverhoopt niet

betering van het landschap, een betere toegankelijkheid

toereikend zijn, dan spannen alle partijen zich in om te

van het gebied voor recreanten en de stedenbouwkundige

komen tot een oplossing, zonder dat dit leidt tot

ontwikkeling van Schiedam en Vlaardingen.

aantasting van de afspraken in het convenant. In het
convenant is opgenomen dat voor de kwaliteitsprojecten
ook extra geld beschikbaar wordt gesteld.
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De opgave
Woudweg: maximaal 1.5m stijgen t.o.v.
huidig maaiveld! slank viaduct
Zuidkade:
viaduct op max. 3,5m
t.o.v. aanliggend maaiveld

tunnelmond: 300m doortrekken van
km15.5 tot km15.8. Uitwerking van de
parallelbanen in onderzoek

Oostveenseweg: maximaal 1.5m stijgen
t.o.v. huidig maaiveld! slank viaduct

geluidwering op max. 2.5m
t.o.v. aanliggend maaiveld
inclusief slinksloot
Kruithuisweg: aansluiting
handhaven op huidig niveau

Slinksloot: wordt via het aquaduct
van de Zweth verbonden

tunnelmond: begin bij km13.85,
expressief of verborgen?
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Plankaart

Langsdoorsnede

Dwarsdoorsnedes

landelijk gebied: viaducten Zuidkade, Oostveenseweg en Woudweg, aquaduct+ecopassage Zweth (inclusief Slinksloot)
stedelijk gebied: trampassage bovenlangs, park op het tunneldek
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IODS: zes projecten

Saneren glastuinbouw
Groen ondernemen, een nieuwe landbouw
A4 Delft - Schiedam

Op de volgende pagina’s vindt u een korte beschrijving
van de IODS-projecten. IODS is een samenstel van zes
projecten, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Dit betekent dat alle projecten gezamenlijk worden uitgevoerd, dus dat de A4 alleen doorgang vindt met alle
andere IODS-projecten en vice versa.
We geven een samenvatting van de afspraken die zijn
gemaakt in het convenant. De gehele convenanttekst
kunt u vinden op www.iods.nl.
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A4 Delft - Schiedam
Trekker: Rijkswaterstaat
Betrokken partijen: Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland,
Hoogheemraadschap van Delfland, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden.

Bij deze inpassing is vanzelfsprekend rekening ge-

Ook in het landschap van Midden-Delfland wordt de

houden met de wettelijke normen voor luchtkwaliteit,

weg zeer goed ingepast. Hier komt de weg halfverdiept

geluidshinder en tunnelveiligheid.

te liggen met een geluidswering aan beide zijden. Om
van het prachtige landschap van Midden-Delfland te

In het stedelijke gebied van Vlaardingen en Schiedam

kunnen blijven genieten is de geluidswering niet

komt de weg op maaiveld te liggen met een over-

hoger dan 2,5 meter. Omdat er veel recreanten in

kapping van twee kilometer, vanaf de Laan van Bol

Midden-Delfland vertoeven, komt er bij de Zuidkade

‘Es in noordelijke richting. Op het dak boven de weg is

een recreatieve verbinding (fiets of voetpad bijvoor-

een parkachtige invulling mogelijk. Met het oog op de

beeld) over de A4 heen. Bijzonder wordt de grote

sociale veiligheid gaat de Tramplus over de A4 heen,

ecologische passage (minimaal 100 meter breed) die

dit is namelijk veel veiliger dan een tramtunnel onder

over de A4 heen gaat, samen met de Zweth en

de weg door. Bij het Kethelplein wordt de A4 volledig

Slinksloot als aquaduct. Hierdoor kunnen ook de

aangesloten op de A20, waardoor het verkeer hier alle

vele diersoorten die in Midden-Delfland leven, veilig

kanten op kan.

oversteken.

Aanzicht Oostveenseweg (viaduct), A4 verdiept

Stedenbouwkundige inpassing
Schiedam - Vlaardingen
Trekker: Gemeente Schiedam
Betrokken partijen: Gemeente Vlaardingen, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam en Woonplus

Het tracé, dat er nu al ligt, vormt momenteel een groene zone
tussen de beide gemeenten. Om de A4 goed in te passen is een
stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de inpassing van de A4
tussen Vlaardingen en Schiedam. Deze inpassingstudie is belangrijke input geweest voor het IODS-Convenant.
De weg biedt in het stedelijk gebied mogelijkheden voor dubbel
ruimtegebruik. Doel hierbij is de aanwezige kwaliteiten te
behouden, delen daarvan te vernieuwen en zelfs te versterken.
De inpassingstudie is tot stand gekomen in samenwerking met
vele partijen. Het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen blijft
groen, de betrokken gemeenten kiezen voor een parkachtige
invulling van het gebied boven de weg.

Zandlichaam tussen
Schiedam en Vlaardingen

9

Groenblauw Lint
Trekker: Provincie Zuid-Holland
Betrokken partijen: Gemeente Midden-Delfland, Dienst Landelijk Gebied, Hoogheemraadschap van Delfland,
LTO-Noord, Argrarische Natuurvereniging Vockestaert, Midden-Delflandvereniging, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat

Midden-Delfland vormt een open en groen gebied tussen
n Den Haag
en Rotterdam. Breder gezien vormt Midden-Delfland ook de verbinding met het Groene Hart. Het Groenblauw Lint bestaat uit
u twee
deelprojecten; honderd hectare nieuwe natuur en ecopassages.
s
Het
gaat hierbij om natuurontwikkeling en -bescherming in ccombinatie
met recreatie. Honderd hectare natuur zorgt voor een groenblauwe
o
verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden.
d
Er leven veel verschillende en een paar bijzondere diersoorten
o
in
Midden-Delfland, zoals de Noordse woelmuis, de ringslang,
n wezels,
hermelijnen, bunzings, verschillende bijzondere (weide)vogels,
v
vleermuizen, amfibieën en insecten. Door honderd hectare nieuwe
natuur te ontwikkelen wordt het ecologisch functioneren
n van
Midden-Delfland verbeterd. De dieren krijgen een groter leefgebied
en kunnen via ecopassages van Midden-Delfland naar hett Groene
Hart trekken.
Het tweede deelproject, ecopassages, zorgt voor passagee
mogelijkheden bij de A4, de Schie en de A13. Zo kunnen
n dieren
deze barrières oversteken om elders te leven, voedsel te halen of
te broeden.
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Verspreid liggende glastuinbouw
Trekker: Gemeente Midden-Delfland
Betrokken partijen: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO-Noord

Door de toenemende glastuinbouw ziet Midden-Delfland er steeds
minder aantrekkelijk uit. De verspreide kassen verstoren de
openheid van het cultuurhistorisch landschap en veroorzaken
lichthinder. Het open agrarisch cultuurlandschap vormt de
belangrijkste te beschermen kwaliteit van Midden-Delfland.
De omvang daarvan mag niet verder verminderen en moet worden
afgeschermd tegen de invloed van de toenemende glastuinbouw.
Het doel van dit project is dan ook het saneren van de verspreid
liggende glastuinbouwbedrijven in Midden-Delfland om de
openheid van het landschap te behouden.

Herstructurering van glastuinbouw is nodig om het
landschap open te houden
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Recreatieve Routestructuur
Trekker: Recreatieschap Midden-Delfland
Betrokken partijen: ANWB, Hoogheemraadschap van Delfland

Midden-Delfland is een gebied waar druk gerecreëerd wordt.
Om recreatie beter mogelijk te maken heeft het Recreatieschap
Midden-Delfland een Routestructuurplan voor Midden-Delfland
opgesteld. Doel van dit plan is het gebied voor de recreant goed
bereikbaar en aantrekkelijk te maken. Het plan bevat veel projecten
die zich richten op het verbeteren of aanleggen van routes voor
wandelaars, fietsers, skeelers en ruiters. Andere projecten richten
zich op voorzieningen zoals picknicktafels, afstapplaatsen voor
ruiters en bewegwijzering.
Er is zowel aandacht voor de routes in het gebied, als voor de
routes naar het gebied vanuit de steden en vanuit het Westland/
Oude Leede.
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Groen Ondernemen,
een nieuwe landbouw
Trekker: Gemeente Midden-Delfland
Betrokken partijen: Provincie Zuid-Holland, LTO-Noord, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
Hoogheemraadschap van Delfland

Groen Ondernemen maakt versterking van de landbouw
mogelijk, om deze sector een impuls te geven.
Boeren zijn namelijk de dragers van het gebied,
zij zorgen ervoor dat Midden-Delfland mooi, open en
groen blijft. Boeren in Midden-Delfland hebben het
niet gemakkelijk, door hoge grondprijzen en lage
melkprijzen verslechtert hun toekomstperspectief.
Het IODS-project ‘Groen Ondernemen’ biedt boeren weer
een betere toekomst in Midden-Delfland. Boeren
worden bijvoorbeeld gestimuleerd om streekproducten,
dagverse producten of biologisch geteelde producten te
leveren. Of zij verzorgen educatie en combineren
landbouw met recreatie, zorg of natuurbeheer.
Ook wordt een grondinstrument opgezet. Een grondinstrument biedt de mogelijkheid gronden uit te geven
voor natuur, water, landbouw of recreatie. Met dit
instrument kan het economisch duurzame karakter van
de veehouderij worden behouden, in combinatie met
natuur en landschap. Zo kan de bescherming en verdere
ontwikkeling van Midden-Delfland als open gebied
veiliggesteld worden.
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Het vervolg
Organisatie
De provincie Zuid-Holland coördineert het programma en zorgt voor
afstemming van partijen en projecten. De Adviescommissie IODS,
waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn
vertegenwoordigd, komt regelmatig bijeen voor overleg, besluitvorming
en advisering richting de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM.
De Adviescommissie wordt voorgezeten door gedeputeerde Martin Huls
van de provincie Zuid-Holland. Voorafgaand aan iedere Adviescommissie
vergadering komt de Ambtelijke afstemmingsgroep bijeen, ter
voorbespreking van alle onderwerpen.
Daarnaast is er een klankbordgroep met bewoners(organisaties),
belangenverenigingen en ondernemers. Deze groep denkt mee met de
Adviescommissie IODS en heeft zo ook haar bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het IODS-Convenant.

Vervolg
De vervolgstappen na het convenant vindt u in de tijdsbalk op de volgende
pagina. Eind dit jaar wordt de Trajectnota/MER voor de A4 Delft - Schiedam
gepubliceerd. Hierna volgt een inspraakronde met informatieavonden en
hoorzittingen voor omwonenden en betrokkenen. Het tracébesluit wordt
genomen door de ministers van V&W en VROM, ondertussen wordt hard
gewerkt aan de voorbereiding van alle IODS-projecten.
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Rapport 'Kansen benutten, impasses doorbreken'

Bereikbaarheidsoffensief
Randstad (BOR)

Standpunt Ministers van V&W en VROM
besluit

Gedeputeerde Staten
Start fase 2; uitwerking 'Kansen benutten'
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Colofon
Dit is een uitgave van Integrale
Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
(IODS).
Aan de samenvatting van het
convenant kunnen geen rechten
worden ontleend, de letterlijke tekst
van het convenant zoals o.a. te vinden
op www.iods.nl is leidend.
Redactie
Programmabureau IODS
Balans Communicatie

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact

Vormgeving

opnemen met het programmabureau

Ontwerpwerk

IODS:
Provincie Zuid-Holland

Fotografie

Zuid-Hollandplein 1

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Beelden A4

telefoon 070-441 7301

BGSV bureau voor Stedebouw

www.iods.nl
iods@pzh.nl

Druk
NKB Bleiswijk
062406

