Voortgangsrapportage van De Integrale
Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)
Stand van zaken van het IODS-programma, november 2015
Opgesteld door de provincie Zuid-Holland op basis van input vanuit de
projectverantwoordelijken
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1. Inleiding
De provincie Zuid-Holland heeft samen met regionale en maatschappelijke partijen in 2001 het plan
’Kansen benutten, Impasses doorbreken’ opgesteld om een oplossing te vinden voor problemen in
het gebied tussen Delft en Schiedam, inclusief beeld van een nieuw aan te leggen Rijksweg van Delft
naar Schiedam. Deze rapportage van de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
(IODS) beschrijft een totaal programma van maatregelen voor de ontwikkeling van het gebied tussen
Delft en Schiedam en uitgangspunten voor de aanleg van de nieuwe A4.
Op 23 juni 2006 hebben de IODS-partners en het Rijk het IODS-Convenant ondertekend. In dit
convenant staan de vastgelegde doelstellingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden, betrokkenheid
van partijen, planning en financiering op hoofdlijnen van zes, in de bijlagen van het convenant
beschreven, projecten. In datzelfde jaar is eveneens afgesproken dat de zes projecten gelijktijdig en
gelijkwaardig uitgevoerd worden.
In 2010 is het ontwerp Tracébesluit A4 Delft-Schiedam door Rijkswaterstaat (RWS) gepubliceerd.
Op 2 september 2010 is door de ministers het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam genomen.
Deze voortgangsrapportage 2015 bespreekt de voortgang van de verschillende projecten, zoals
beschreven in het IODS-Convenant en de Bestuurlijke Overeenkomst IODS. Er wordt ingegaan op de
huidige stand van zaken van de IODS projecten. Hierbij komen de doelen, planning, kosten en
mogelijke realisatie (van een gedeelte) van het project aan bod.

2. Communicatie
In 2015 zijn de communicatieadviseurs van de IODS-partijen wederom met enige regelmaat en in
wisselende samenstelling te samen gekomen om alle mijlpalen in kaart te brengen en elkaar te
betrekken bij voortgang en afronding van projecten. Hieronder een overzicht.
Om de stijgende lijn in PR en communicatie rondom het programma in 2015 voort te zetten richting
de grote opening van de Rijksweg A4 én de afronding van de diverse projecten, wordt er gewerkt
met een gezamenlijke communicatiekalender voor alle partijen.
Groenblauw Lint
- De Faunapassage A13 Zweth is opgeleverd door Rijkswaterstaat.
- Het Ecoaquaduct over de A4 is onder belangstelling van een groot aantal genodigden, bezoekers en
pers geopend op de Dag van de Bouw op zaterdag 13 juni. Met IODS-partners is het Eco-aquaduct
geopend en is er voor alle projecten veel aandacht geweest op de A4 en op de natuur- en
recreatiepaviljoens.
- De bewoners rondom de Ecopassage Schie hebben samen met PZH en aannemingsmaatschappij
Markus bv. op 22 september met een barbecue de starthandeling gevierd. Dit heeft veel aandacht
gekregen en is naar alle tevredenheid van de betrokken partijen georganiseerd.
- Het Weidevogelpact heeft maandelijks overleg met elkaar en de eerste maatregelen in het gebied
zijn uitgevoerd. Op 11 juni heeft het pact op uitnodiging van Arie van den Berg en PZH een
3

Weidevogelsafari om te markeren dat er bij zijn boerderij een picknickplaats is gerealiseerd met
uitzicht over zijn weidevogelgebied. Tevens is er een excursie naar de Ronde Hoep bij Amsterdam
geweest om hiervan te leren en te kijken hoe wij verder in kunnen zetten op een Midden-Delfland
vol weidevogels in de toekomst.
Saneren verspreid liggende glastuinbouw
De laatste kas die gefinancierd is door IODS is inmiddels gesloopt. Hiervoor hebben schoolkinderen
gras ingezaaid en is dit met een nieuwsbericht met een leuke foto van het inzaaimoment onder de
aandacht gebracht.
Recreatieve routestructuur
Dit jaar is het oogstjaar van IODS en dit is ook duidelijk zichtbaar in de resultaten van het project
Recreatieve Routestructuur. Het Recreatieschap heeft het druk met alle aanleg, kaarten en bordjes
van de mooie routes door Midden-Delfland. Dit heeft geresulteerd in een 90 km lang
skateroutenetwerk dat op 29 mei officieel is geopend. Op 24 juli is het vaarroutenetwerk geopend.
Opnieuw een mooi moment om de recreatieve investeringen in het gebied onder de aandacht te
brengen. Naast allerlei wateractiviteiten was er ook een koor, haringkraam en konden de kinderen
leuk knutselen. Om de gunning van aanleg van de brug over de Karitaatmolensloot te vieren, wordt
in 2016 een moment gezocht.
Groen Ondernemen
Op het gebied van Groen Ondernemen heeft men ook niet stilgezeten; zo is het jaarbericht
Kringloopboeren gepubliceerd door de Gemeente Midden-Delfland en zijn de themagroepen
duurzaam boer blijven afgerond. Verder wordt de komende tijd nog aandacht geschonken aan
erfafspoeling en de kavelruilcoördinator.
A4 Delft-Schiedam
PZH heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere partijen in klein comité naast de
organisatie van de Dag van de Bouw, ook de opening van het Eco-aquaduct georganiseerd. Dit was
een groot succes en er is in diverse media veel aandacht aan besteed. De opening van de A4 zal
ongetwijfeld ook veel aandacht trekken.
Stedelijke inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen
Schiedam is volop bezig met de verder ontwikkeling van het tunneldak en in de combinatie met het
programma “Schiedam in beweging” zijn meerdere contracten met ontwikkelaars en aannemers
getekend..

Netwerkbijeenkomst IODS (oud-)bestuurders
Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de provincie Zuid-Holland een netwerkbijeenkomst.
De nieuwe IODS-voorzitter, de heer Floor Vermeulen, Gedeputeerde voor o.a. Verkeer en Vervoer en
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de Vervoersautoriteit, opende de middag. Samen met bestuurders, oud-bestuurders en andere
smaakmakers reflecteerden we op het succes van IODS.
Tv-serie Alles op 1 A4
In samenwerking met Omroep West en TV Rijnmond wordt momenteel de tv-serie “Alles op 1A4”
opgenomen, een serie van 10 afleveringen van telkens 20 minuten waarbij de snelweg A4 tussen
Burgerveen – Leiden en Benelux tunnel van alle kanten wordt belicht als belangwekkende
verkeersader voor de zuidvleugel van de Randstad. De eerste 2 afleveringen waren informerend en
inspirerend en de reacties zijn lovend. Alles op en in de omgeving van de weg krijgt aandacht, van
weggebruikers tot recreanten tot natuur. RWS, MRDH, PZH en Recreatieschap zijn co financiers van
deze tv-serie.
Leefomgeving van de Toekomst
IODS/ PZH heeft mee gedaan aan de WOW-prijsvraag en zich ingeschreven als project ‘Leefomgeving
van de Toekomst’. Voor de WOW-prijsvraag is IODS opgenomen in een WOW publicatie en IODS is
uit 114 inzendingen uitgekozen als één van de 12 projecten ‘Leefomgeving van de Toekomst’!
12 december publieksdag
Met alle IODS-partners samen hebben wij om tafel gezeten om te brainstormen over de invulling van
een IODS-weekend. Rijkswaterstaat wil de weg voor opening nog één keer ter beschikking stellen aan
de bewoners en sportclubs in het gebied. Het publieksevent staat dan met name ook in het teken
van IODS, zal op één dag zijn en deze dag is nu bekend: zaterdag 12 december. Kortgeleden is dit
gewijzigd in een A4-dag onder regie van Rijkswaterstaat, betrokken partijen mogen deelnemen met
een activiteit.
De PR en communicatie rondom IODS heeft in 2014 en 2015 zijn vruchten afgeworpen. Vanaf het
begin van het jaar hebben alle partijen de samenwerking opgezocht om IODS op te kaart te zetten en
mijlpalen en resultaten gezamenlijk te vieren en onder de aandacht te brengen.
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3. Uitwerking kwaliteitsprojecten
Project 1: Groenblauw Lint
Het project Groenblauw Lint voorziet in de realisatie van 100 hectare (ha) nieuwe natuur, 250 ha
zwaar agrarisch natuurbeheer en drie ecopassages over de A4 Delft-Schiedam, door de Schie en
onder de A13.
1. Nieuwe natuur (100 ha)

Van de 100 ha nieuwe weidevogelnatuur is 80 ha gerealiseerd, waarvan 39 ha via particulier
natuurbeheer ( bij 29 ha bij dhr. van den Berg en 10 ha bij dhr. Langelaan). In de tweede helft van
2015 is 40 ha in polder Noord-Kethel verkocht aan Natuurmonumenten, zij voegt deze toe aan het
weidevogelreservaat en de komende tijd zal zij het gebied verder inrichten. De resterende 21 ha
worden gerealiseerd via een openbare verkoopprocedure en het inzetten van een perceel in
particulier eigendom via particulier beheer. Het is de bedoeling dat medio 2016 de volledige 100 ha
is gerealiseerd, dan wel dat hier bindende afspraken over zijn gemaakt.
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2. Weidevogelpact

Op 17 juni 2014 is op een weidevogelsymposium ‘Samen voor de weidevogels in en om MiddenDelfland’ het pact door vijf partijen ondertekend, te weten: Natuurmonumenten, KNNV afdeling
Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de
Weidevogelwacht Midden-Delfland. Het doel van het pact is om het tij van achteruitgang van de
weidevogelstand te keren en de weidevogelstand in en om het gebied Midden-Delfland te
verbeteren, globaal de open gebieden tussen de Nieuwe Waterweg, ten zuiden van de Veilingroute
en aan weerszijden van de A13. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van de provincie ZuidHolland, in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland en natuurlijk de pactpartijen zelf. De
gemeente voert in opdracht van Provincie Zuid-Holland het secretariaat en een
kwartiermakersfunctie.
Uitvoeringsovereenkomst
De provincie Zuid-Holland borgt het beschikbare budget voor het weidevogelpact .
Er is € 1,2 miljoen beschikbaar voor het verbeteren en de instandhouding van het weidevogelbeheer
uit de IODS-middelen. Hiervan is circa € 0,2 miljoen bestemd voor proceskosten van het
weidevogelpact en voor maatregelen die op korte termijn worden uitgevoerd voor de weidevogels.
De resterende € 1 miljoen voor het Weidevogelpact in 2016 via GS-besluitvorming geborgd en o.a.
ingezet voor het creëren van een weidevogelkerngebied in de Klaas Engelbrechtpolder.
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Resultaten Weidevogelpact 2014-2015
Het Weidevogelpact heeft sinds de start in oktober 2014 en in 2015 de volgende resultaten geboekt:








Belangrijkste maatregel is het aanstellen van een projectleider om met het pact een
weidevogelkerngebied te realiseren (15-20 ha).
Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven die een cursus weidevogels tellen en kwaliteit
kruidenrijk grasland hebben gevolgd.
Voor het broedseizoen in 2015 is bij de Klaas Engelbrecht polder (KEP) een raster tegen
predatie geplaatst. Dit heeft er voor gezorgd dat er geen grootschalige predatie heeft
plaatsgevonden.
In het broedseizoen 2015 is een gebiedsdekkende nulmeting uitgevoerd. De resultaten
worden verwerkt in een rapportage die eind 2015 gereed is.
In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het Weidevogelpact in de
waterberging Woudse Polder met de pachters afspraken gemaakt om het beheer op de
percelen in de waterberging te richten op weidevogels.
In sep 2015 is gestart met een ambtelijke stuurgroep van betrokken gemeenten om samen te
werken aan robuust en duurzaam weidevogelbeheer.
Vervullen van adviesrol voor weidevogelbeheer in het gebied, met o.a. een advies om meer
openheid te creëren, maar ook adviezen aan een particulier over hoe zijn terrein in te
richten.

Vooruitblik 2016
In 2016 zullen diverse maatregelen die zijn voorbereid vruchten gaan afwerpen en zal een groot deel
van het budget geborgd moeten worden. De belangrijkste pijlers voor 2016 zijn:




Opstellen uitvoeringsovereenkomst en langdurig vastleggen van de IODS-financiering voor de
weidevogels;
Projectleider gaat aan de slag voor het realiseren van een weidevogelkerngebied in MiddenDelfland;
Verdere uitwerking van openheid in het gebied (o.a. bomen kap);

Rol Provincie
De provincie Zuid-Holland is actief als opdrachtgever, financier van initiatieven uit het pact en gaat
een regeling opzetten (subsidie, overeenkomst) waarin geld wordt geborgd voor duurzaam
weidevogelbeheer. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de pactpartijen zelf gezamenlijk optrekken
en met initiatieven komen voor de uitvoering van een innovatief en duurzaam weidevogelbeheer.
Er is € 1,2 miljoen beschikbaar voor het verbeteren en de instandhouding van het weidevogelbeheer
uit de IODS-middelen. De uitvoering wordt gemandateerd en komt bij één partij te liggen. Besteding
van de gelden wordt in een afzonderlijk document vastgelegd. Hierin wordt vastgelegd dat partijen
aanspraak kunnen maken op het budget, na goedkeuring van de pactpartijen, om
weidevogelmaatregelen te nemen op hun (agrarische natuur, recreatiegronden), het werkingsgebied
(weidevogelgebied vanaf Maassluis – Westland - Schieveen).
Gericht wordt op 1 januari 2017 als startdatum voor deze nieuwe bijdrageregeling.
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A4 Natuurcompensatie 15 ha weidevogelgebied
RWS is verplicht om 15 ha reservaatgebied voor weidevogels te realiseren als natuurcompensatie
voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. De gevonden locatie ligt ten westen van de Schie in polder
Noord-Kethel, dit ligt bij de bebouwing van de Vijverschie tussen gronden van Natuurmonumenten.
Het bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland is door de gemeente zelf al aangepast.
Begin 2016 wordt, op initiatief van Rijkswaterstaat, het bestemmingsplan van de gemeente
Rotterdam gewijzigd. Voor de 15 hectare heeft RWS verder een inrichtingsplan laten opstellen. Dit
plan is besproken met betrokken partijen zoals de vereniging Vockestaert, de vereniging Midden
Delfland is Mensenwerk en met de Batavier. Bij al deze organisaties bestaat een breed draagvlak
voor de inrichting van de 15 ha. weidevogelnatuur. Uitvoering van het plan is voorzien voor de start
van het nieuwe broedseizoen in 2016. Werkzaamheden die niet voor het broedseizoen afgehandeld
kunnen worden in het najaar uitgevoerd. Zodra het inrichtingsplan wordt uitgevoerd of gereed is zal
RWS een natuur beherende organisatie voor de gronden zoeken.

3. Ecopassages
Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam
Onderdeel van de A4 Delft-Schiedam is een -Ecopassage van ruim 100 meter. De ecopassage is
gecombineerd met het aquaduct van de Zweth en Slinksloot en in juni feestelijk geopend.
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Ecopassage Schie
Het Bestemmingsplan Hofwijck is door de gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld. Onteigening
van een strook grond langs de Schie is opgestart. Op de overige percelen zijn de werkzaamheden
voor de uitvoering gestart en zullen eind 2016 voltooid zijn. Aansluitend wordt de aankoop van het
perceel grond aan de Schiekade inclusief inrichting in 2017 afgerond.
Ontwerp
uitkijkheuvel
Ecopassage Schie

Ecopassage A13
RWS is verantwoordelijk voor de kwalitatieve opwaardering en realisatie van de Ecopassage A13. Het
ontwerp voor opwaardering is afgestemd met de gemeente Delft, de gemeente Midden-Delfland, de
provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. De Ecopassage A13 is in de zomer
van 2015 afgerond.
Ontbrekende schakels (niet IODS)
Tussen de Vlietlanden in Vlaardingen en de Ackerdijkse Plassen zijn/worden drie ecopassages
aangelegd. Voor de doelsoorten zijn hiermee de belangrijkste infrastructurele barrières opgeheven.
Bij de ecopassage Schie wordt direct het gebied tussen spoor en A13 ingericht voor de doelsoorten.
Het verdere gebied tussen de ecopassages is nog niet goed ingericht voor de doelsoorten.
Hierom wordt in 2016 voor het gebied tussen A13 en Ackerdijkse Plassen een project opgestart om
deze ontbrekende schakel geschikt te maken voor de kleine zoogdieren en amfibieën.
In samenwerking met de gebiedspartijen en omgeving wordt in 2016 door de Groenservice ZuidHolland onderzocht hoe het bestaande recreatiegebied tussen Vlietlanden en spoor anders kan
worden ingericht.
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Project 2: Saneren verspreid liggende glastuinbouw

Het gebied Midden-Delfland kent veel, deels verouderde, kassen die verspreid staan in het gebied.
Het doel van dit project is om deze kassen te verwijderen, zodat het gebied zijn open karakter
terugkrijgt. Dit gebeurt door de vrijgekomen gronden in te richten als weilanden. Deze worden op
hun beurt via verkoop of verpachting verstrekt aan de melkveehouders in het gebied.
De sanering en inrichting van weiland voor de aanschaf en herinrichting van de gronden tot weiland
(in totaal 30 ha) zijn geschat op €18,1 miljoen. Hiervan komt €11,- miljoen voor rekening van het Hof
van Delfland (een samenwerkingsverband van zestien partijen die het gebied open en groen willen
houden) en €7,1 miljoen uit het IODSConvenant.
Het budget vanuit het Hof van Delfland
is in de periode 2009-2013 aangewend
om bijna 18 ha te verwijderen.
Met de inzet van het IODS-budget zijn
in 2013 nog eens drie bedrijven (met in
totaal 4,2 ha glas) aangekocht. Deze
drie bedrijven zijn volgens planning
begin 2015 gesaneerd. De vrijkomende
percelen zijn ingericht als weiland.
Foto: in maart 2014 is de eerste kas
gesaneerd met budget van de provincie Zuid-Holland.
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Project 3: Recreatieve Routestructuur
Het Recreatieschap Midden-Delfland heeft in 2009 het
Routestructuurplan geactualiseerd en vastgesteld Het
Routestructuurplan 2009 bestaat uit drie fasen, waarbij de
eerste fase wordt bekostigd uit de €4,9 miljoen die in het
kader van het IODS-Convenant beschikbaar is gesteld door
het Rijk en de provincie Zuid-Holland.
De eerste fase omvat de realisatie en het beheer van
ruiter-, skate- en kanoroutes, een mountainbikeparcours
en natuur- en wandelpaden
 In 2015 is, door een meevaller op in de geraamde
kosten, het kanorouteproject uitgebreid met een vaarknooppuntsysteem, dat
vaarweggebruikers middels bordjes langs bepaalde routes leidt.
 In de zomer van 2014 is gestart met het realiseren van de skateroutes en deze zijn in 2015
geopend.
 Met de agrariërs zijn overeenkomsten afgesloten om wandelen over boerenland mogelijk te
maken. De voorzieningen hiervoor zijn begin 2014 aangelegd en opgeleverd. Ook wordt er een
wandelroutestructuur met knooppuntsysteem aangelegd. Het 10-jarig beheer en onderhoud
binnen het beheersgebied van het recreatieschap wordt gefinancierd door IODS. De wandelpaden
zijn in 2015 gerealiseerd.
 Door meevallende aanbestedingen en cofinancieringen is er budget beschikbaar voor een
aanvullend project: Fietsverbinding Technopolis-Ackerdijksebos. Door dit project wordt een
ontbrekende schakel opgelost en een sterke stad-landverbinding tussen Delft en Midden-Delfland
gerealiseerd. Dit project wordt gecofinancierd door het recreatieschap Midden-Delfland, de
gemeente Delft, Groen Haaglanden en de Uitvoeringsregeling Groen en zal eind 2016 worden
opgeleverd.
 Er zullen in 2016 ook nog enkele
ruiterroutes worden aangelegd, hiervoor
is geen grondverwerving nodig.
Het budget voor dit project is de laatste €
1 Miljoen voor de recreatieve
routestructuur dat in 2015 is vrijgekomen.
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Project 4: Groen ondernemen
De melkveehouderij is van oudsher en voor de
toekomst de economische en landschappelijke drager
van het open landschap van Midden-Delfland. Het doel
van project 4 is de grondgebonden melkveehouderij in
Midden-Delfland, economisch en ecologisch duurzaam
te ondersteunen in haar rol als beheerder van het
gebied.
Het project is onderverdeeld in twee onderdelen:
‘Duurzaam boer blijven’ en ‘Grondinstrument’. Voor de onderdelen is een bedrag van respectievelijk
€3.4 miljoen en €13,2 miljoen in het kader van IODS beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie
Zuid-Holland en het Omgevingsfonds (voorheen DOPNOAP-fonds).
Voor het onderdeel Duurzaam boer blijven is een Plan van Aanpak voor de periode 2012-2015
leidend voor alle activiteiten en initiatieven. De financiering voor het provinciale deel is in
september 2012 beschikt door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Van de 60 boeren in de regio
hebben zich inmiddels 30 gegroepeerd om duurzaamheid in de praktijk te brengen. In het afgelopen
jaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd en resultaten gehaald:
 Het studieseizoen themagroepen Kringlooplandbouw 2014-2015 heeft goed gedraaid. In drie
groepen deden in totaal 30 boeren mee. Zij wisselden binnen de groepen kennis uit en werken
samen ten aanzien van het gebruik van de op een bedrijf aanwezige en geproduceerde
hulpbronnen. Zij versterken daarmee hun bedrijf in economische en ecologische zin.
 In de zomer is het project Erfafspoeling van boerenerven gestart. Vanwege de bedrijfsvoering kan
er veel nutriënten van het erf in het omliggende oppervlaktewater terechtkomen. Er4 zijn ruim 60
erf scans gemaakt.
 In 2015 zijn steeds meer mogelijkheden
verkend om streekgebonden
voedselproducten te produceren en af te
zetten in de stedelijke omgeving. Met name
de samenwerking en verbinding met
Rotterdam is hierdoor versterkt.
 Het pilotproject voor onderwater drainage is
gestart.
 Ook worden haalbaarheidsonderzoeken op
het gebied van innovatie ondersteund.
Bijvoorbeeld naar waardencreatie van de groene omgeving van de Schiezone.
 Het stimuleren van zonne-energie op boerenbedrijven.
 De serie Landgezichten laat het gebied in vier afleveringen zien op TV West.
 Het programma is verlengd tot zomer 2016. Een meerjarenprogramma voor de periode 20162019 wordt momenteel ambtelijk voorbereid met o.a. inzet van de resterende middelen uit deze
periode.
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Grond vormt een van de pijlers van ieder grondgebonden melkveebedrijf. Beschikbaar van grond is in
Midden-Delfland geen vanzelfsprekendheid. Binnen het onderdeel Grondinstrument heeft de
gemeente een beleid en instrumentarium ontwikkeld met als doel de grondgebonden
melkveehouders te ondersteunen met beschikbare agrarische grond.
Sinds oktober 2013 is er een kavelruilcoördinator in het gebied aan de slag om met boeren in
gesprek te gaan over hun toekomst, in het bijzonder in relatie tot hun grondposities. Met kavelruil
kunnen bedrijfseconomische en landschappelijke doelen aan elkaar worden gekoppeld.
Het resultaat is een duurzaam economisch en ecologische vitaal plateland.
Het voornemen van het Rijk om de BBL (Bureau Beheer Landbouwgronden)-gronden te verkopen,
vraagt binnen dit projectonderdeel bijzondere aandacht. De gemeente wil met het Rijk in overleg om
te zorgen dat deze gronden op de juiste plek terechtkomen, namelijk bij de boeren in het gebied.
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Project 5: Traject A4 Delft – Schiedam
Inleiding
Project vijf is de aanleg van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. In het IODS-Convenant van
2006 hebben de tien IODS-partners met elkaar afgesproken aan welke inpassingseisen de A4 tussen
Delft en Schiedam moet voldoen. In de bestuurlijke overeenkomst van 2010 zijn deze eisen vertaald
in concrete projecten die gelijktijdig met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam worden uitgevoerd.
Voor de uitvoering is de minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk. In de bestuurlijke
overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over flankerende maatregelen. De maatregelen zijn
vertaald in 15 verschillende projecten. Voor deze projectonderdelen zijn de afspraken en voortgang
per project toegelicht.
Inpassingsprojecten
1. Inpassing geluidsabsorberende maatregelen bij Tanthof (Delft)
Wat zijn de afspraken?
In het convenant is afgesproken dat bij de wijk Tanthof in Delft boven de wettelijke voorschriften
extra geluid beperkende maatregelen genomen worden. Het Tracébesluit schrijft een drie meter
hoge wal in combinatie met een drie meter hoog geluidsabsorberend scherm voor. In het IODSConvenant van 2010 zijn nadere afspraken gemaakt over de inpassing van de wal en het scherm.
Wat is de stand van zaken?
De aannemerscombinatie A4All, die de snelweg aanlegt, heeft ook opdracht gekregen om de
geluidswal en het geluidscherm bij de wijk Tanthof aan te leggen. De geluidswal en de afspraken
over de inpassing van de hoogspanningsleiding zijn gerealiseerd.

2. Ecologische verbinding ter hoogte van de golfbaan van Schipluiden
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Wat zijn de afspraken?
De minister realiseert een ecologische verbinding door middel van ecoduikers onder de A4 en de toeen afritten Delft-Zuid van de A4.
Wat is de stand van zaken?
De ecologische verbindingen bij N470 Schipluiden zijn gerealiseerd.
3. Natuurvriendelijke berm op de Zuidkade
Wat zijn de afspraken?
De minister realiseert een één meter brede, natuurvriendelijke berm op het kunstwerk in de
Zuidkade, binnen de maatvoering zoals aangegeven in het Tracébesluit.
Wat is de stand van zaken?
De natuurvriendelijke berm Zuidkade is verwerkt in het vormgevings- en inpassingsplan.
De aannemerscombinatie A4All heeft de natuurvriendelijke berm inmiddels aangelegd. Daarnaast is
op basis van een lokaal initiatief een Honey Highway aangelegd tussen de Zuidkade en de
Oostveenseweg.
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4. Bebording signalering en verlichting
Wat zijn de afspraken?
In het IODS-Convenant van 2006 zijn afspraken gemaakt over de geluid- en zichtgaranties. Bebording,
signalering en verlichting worden zo goed mogelijk ingepast, dat wil zeggen onder de denkbeeldige
lijn tussen de bovenzijde van beide wallen aan weerszijde van de A4 of, indien dat niet mogelijk is,
afgeschermd met natuurlijke middelen.
Wat is de stand van zaken?
Afspraken over de bebording, signalering en verlichting zijn conform de afspraken uitgevoerd. A4All
heeft het maximale gedaan binnen de mogelijkheden en geldende randvoorwaarden om de A4 aan
het zicht te onttrekken.
5. Recreatieve maatregelen A4 Delft-Schiedam
Wat zijn de afspraken?
De minister zorgt voor de aanleg van acht recreatieve maatregelen. Dit betreft diverse wandel-,
struin- en fietspaden, een kano-overstappunt en een verbinding voor kleinschalige waterrecreatie.
Wat is de stand van zaken?
De recreatieve maatregelen zijn gerealiseerd.
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6. Tunnelmond Noord
Wat zijn de afspraken?
De minister realiseert aan de noordzijde van de landtunnel een gebogen tunnelmond.
Wat is de stand van zaken?
De gebogen tunnelmond is gerealiseerd.
7. Tramplus-tracé Schiedam en 10. Tramplus-tracé Vlaardingen
Wat zijn de afspraken?
De minister creëert aan zowel de Schiedamse als de Vlaardingse kant van de landtunnel een rank
kunstwerk, waarover de tram en fietsroute de landtunnel bovenlangs kruizen. Hierdoor kunnen de
watergangen en fietspaden die parallel aan de landtunnel lopen onder de beide kunstwerken
kruisen.
Wat is de stand van zaken?
De tramverbinding Brederoweg is inmiddels gerealiseerd en de kunstwerken zijn gereed.
8. Tunnelveiligheid
Wat zijn de afspraken?
De minister zorgt ervoor dat in overleg
met de gemeenten Schiedam en
Midden-Delfland de tunnelveiligheid is
gegarandeerd.
Wat is de stand van zaken?
In overleg met de gemeenten
Schiedam en Midden Delfland en de
beide veiligheidsregio’s heeft de
minister het voorzieningenniveau van
de tunnel vastgesteld (afgestemd met de Speciaal Interventie Voertuig). Verder wordt de tunnel
gerealiseerd conform de inmiddels vastgestelde en wettelijk voorgeschreven Landelijke
Tunnelstandaard. Hiermee wordt voldaan aan de gemaakte IODS-afspraken over tunnelveiligheid.
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Project 6: Stedenbouwkundige inpassing Vlaardingen-Schiedam
Wat zijn de afspraken?
De minister laat de constructie van het dak van de landtunnel zo uitvoeren dat inrichting van
sportvelden op het tunneldak mogelijk wordt. Bovendien moet de gemeente Schiedam de
dakconstructie kunnen uitbreiden met circa 24 meter om zo mogelijk extra sportvelden aan te
kunnen leggen.
Wat is de stand van zaken?
De constructieve eisen voor het tunneldak zijn opgenomen in het contract van A4All. De uitbreiding
(verbreding) van het tunneldak is gereed. In samenwerking met RWS, A4all en de gemeenten
Vlaardingen en Schiedam worden plannen opgesteld om Park A4een gebied te laten worden dat
onderdeel uitmaakt van de groen-recreatieve hoofdstructuur van het gebied. Belangrijk onderwerp
is de aansluiting van fiets- en voetpaden tussen de omliggende wijken en het park op de landtunnel,
en de afstemming van de waterhuishouding in de wijken en rondom de landtunnel. Ook het
beplantingsplan, mede op basis van de herplantplicht, is in samenwerking tussen gemeenten, RWS
en A4all opgesteld zodat dit plan aansluit op de toekomstige ontwikkelingen. In 2015 is gestart met
de realisatie van de sportvoorzieningen, zodat in 2016 de voorzieningen gebruikt kunnen worden.

Monitoring
Om de verkeerseffecten van het traject A4 Delft-Schiedam te monitoren, hebben de gemeenten Delft
en Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland, MRDH en RWS gezamenlijk een meetprogramma bij
de Woudseknoop, bij de aansluiting N470 op de A4 en op de Kruithuisweg (N470) zelf voorbereid. De
nulmeting is uitgevoerd. De effectmeting vindt dan volgens planning in november 2015 plaats om
een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid te bereiken. Verder is een intensieve monitoring
afgesproken in de periode na de openstelling.
Van belang is dat de nieuwe verkeerssituatie enige tijd heeft kunnen inregelen voordat de
effectmeting wordt uitgevoerd. Indien nodig wordt deze uitgesteld. Na de effectmeting vindt een
data-analyse en rapportage plaats.
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Flankerende maatregelen

Titel

Stand van zaken 2014

1

Geluidswerende maatregelen
afslag Beatrixlaan (Rijswijk) –
Kruithuisweg (Delft)

De geluidwerende maatregelen zijn gerealiseerd.

2

Zichtwal Harnaschknoop
(Midden-Delfland)

De zichtwal Harnaschknoop is gerealiseerd.

3

Inpassing zichtwal bij
Buitenhof (Delft).
Aanpak N468, inclusief
aansluitingen op de A4 en
N223.

Deze is gereed.

4

5

Aanpak Woudseknoop

6

Aansluiting N470 op A4

7

Aansluiting Abtrechtseweg

8

N470 (Kruithuisweg)

9

Parkeerverharding bij
Schipluiden

10

Inpassing zichtwal bij
Schipluiden ter hoogte van
golfbaan met uitkijkpunt
Geluidsschermen Schiedam

12

Er is een Plan van Aanpak opgesteld om na de openstelling van de A4
Delft-Schiedam de verkeersdruk op de N468 te verminderen. In 2010
is de N468 is de weg zoveel mogelijk ingericht als erftoegangsweg.
De verwachting is nog steeds dat de verkeersdruk zal dalen na
openstelling van de A4, ook is afgesproken met collegawegbeheerders dat verkeer niet wordt omgeleid via de N468 igv.
Stremming. Betrokken partijen zijn gemeende Midden-Delfland en
provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Gemeente en Provincie
zijn het nog niet eens geworden over overdracht van de N468.
Nulmeting is uitgevoerd en er zijn tussen partijen afspraken gemaakt
over de monitoring na openstelling van de A4 Delft-Schiedam.
Nutsbedrijf TenneT heeft masten geplaatst op de aangegeven
plaatsen op de N470, zodat een eventuele herinrichting van de
aansluiting mogelijk is.
Deze is gereed.
RWS heeft aangegeven conform de IODS-afspraak de
verkeersafwikkeling op de aansluiting na openstelling van de A4
Delft-Schiedam te monitoren en zodra dit problemen geeft in
overleg te gaan met de gemeenten en provincie over oplossingen.
In 2014 is besloten het quickwins-voorstel “fietstunnel
Buitenhofdreef” niet verder uit te werken. Tussen provincie en RWS
zijn afspraken gemaakt over nieuwe beheer- en onderhoudsgrens
van N470 waarbij de N470 op het viaduct bij RWS in B&O komt.
Gemeente Midden-Delflands is bezig met het voorbereiden van een
nieuw schetsontwerp. Zodra dit is vastgesteld en hier met RWS
overeenstemming is, neemt RWS het ontwerp in uitvoering.
De realisatie van de zichtwal is gereed.

De realisatie van de geluidschermen bij Schiedam is opgenomen in
het contract van RWS met A4All en gereed.
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13

14

15

11

Noord-Zuid fietsroute
Schiedam

De gemeente Schiedam zal de fietsroute aanleggen. Indien in de
toekomst de kunstwerken door RWS vervangen moeten worden zal
in overleg met de gemeente Schiedam ook de kunstuitingen worden
teruggeplaatst.
Monitoren verkeersintensiteit RWS-WNZ (West-Nederland Zuid) verzorgt de monitoring na
Kethelplein (onderliggend
openstelling van de A4 Delft-Schiedam. Hierover vind afstemming
wegennet)
plaats met andere wegbeheerders.
Onderliggend wegennet bij
RWS participeert in een werkgroep en bestuurlijk overleg, die
Vijfsluizen
aanpassingen aan de aansluiting onderzoeken.
Dichten geluidsscherm nabij
Pauwbrug A13 in Delft

Het dichten van het geluidsscherm is begin december uitgevoerd
door Holland Scherm met het inhijsen van twee stalen constructies
die gezamenlijk bijna 100 ton wegen.
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