informatie

Schiedam ontwikkelt:

Alles onder één dak
Met het plan ‘Alles onder één dak’ wordt de A4 DelftSchiedam ook bij Schiedam optimaal ingepast. Het tunneldak
biedt ruimte voor het ruige landschap zoals mensen dat
daar nu kennen. Er kunnen ruim tien sportvelden worden
aangelegd en misschien een sporthal. Parkeerplaatsen
komen er ook.

Het tunneldak biedt ruimte
aan zeker tien sportvelden
en misschien een sporthal.
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Tram Plus
Het Tram Plus tracé wordt twee meter hoger aangelegd
dan in de oorspronkelijke plannen. Aan Schiedamse kant
komt een rank viaduct waar het nieuwe fietspad dat langs
de tunnel komt, onderdoor loopt. Bij het tramtracé worden
geluidwerende maatregelen toegepast, geluidhinder wordt
tot een minimum beperkt.
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Fietsverbinding
Door de fietsverbinding langs de landtunnel kunnen fietsers
Midden-Delfland straks beter bereiken. De onderdoorgang
van het fietspad onder de A20 wordt aantrekkelijk en veilig
ingericht met hoogwaardige materialen en veel verlichting.
De waterkwaliteit van de Poldervaart wordt verbeterd.
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Schiedam

Vlaardingen
7
Legenda
1  Uitzicht belvedere
richting Midden-Delfland
2 Voetbalzone en clubhuis
3 Dienstweg
4 Speelplek
5 Uitkijktoren
6  Toegang naar parkeer
garage
7 Trimroute - wandelpaden
8 Ingang voetgangers
9 Speelplek
10 Tenniszone en clubhuis
11 Korfbalzone en clubhuis

Jong en oud kunnen straks
sporten op het tunneldak
van de A4 Delft-Schiedam.

Impressie Tram Plus.
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Geluidschermen
Bovenop de wettelijk verplichte geluidwering worden rond
sportcomplex Harga en de sauna extra geluidschermen
geplaatst. Het extra geluidscherm bij Harga geeft mogelijkheden om dit gebied opnieuw in te richten als de huidige
sportvelden worden verplaatst naar de landtunnel.
Al met al geeft ‘Alles onder één dak’ Schiedam kansen
zich verder te ontwikkelen. De uitvoering ervan kost
circa 30 miljoen euro, het Rijk neemt de helft voor haar
rekening. De gemeenteraad van Schiedam heeft op
23 september 2010 ingestemd met ‘Alles onder één dak.’
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Tevreden over
inpassing
‘Dat de A4 Delft-Schiedam na jaren van verzet
er toch komt, is slikken. Toen het parlement dit
voorjaar de Crisis- en Herstelwet aannam, wisten
we dat we alles op alles moesten zetten om er
voor Schiedam het maximale uit te slepen. Het doet
pijn dat de landtunnel niet volledig tot aan het
Kethelplein wordt doorgetrokken. We hebben
het uiterste gedaan om dat voor elkaar te krijgen.
Helaas moeten we accepteren dat we het met
geluidschermen moeten doen. Die worden wel
aanmerkelijk hoger dan oorspronkelijk bedoeld.
En dat is winst. Overigens is het College over de
hele linie genomen tevreden zoals de weg wordt
ingepast. Het heeft elementen waar we buiten
gewoon trots op zijn. Denk vooral aan het ontwerp
van het dubbelgrondgebruik op en langs de landtunnel. Dat overtreft mijn stoutste verwachtingen.
Let wel, Schiedam en Rijkswaterstaat nemen een
compleet stuk stad op de schop. Dat kan ook
doordat elders in de stad ruimte komt voor jaren
gekoesterde ontwikkelingen. Met dank aan de
extra geluidwering: honderden meters meer dan
wettelijk vereist en innovatief uitgevoerd. Al met
al heb ik met gepaste
tevredenheid de
Bestuurlijke
Overeenkomst IODS
ondertekend. Onze
gemeenteraad heeft
hierop ja gezegd.’

Maarten Groene,
wethouder gemeente
Schiedam

Heeft u vragen, opmerkingen?
Stuur een brief, mail naar:
Provincie Zuid-Holland
Programmabureau IODS,
Kamer D3.60
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
iods@pzh.nl
U kunt ook bellen naar provincie
Zuid-Holland: 070-441 66 22.
Informatie vindt u ook op:
•w
 ww.iods.nl
Website van Integrale Ontwikkeling
tussen Delft en Schiedam
• www.zuid-holland.nl
Website van provincie Zuid-Holland
• www.rijkswaterstaat.nl
Website van Rijkswaterstaat
• Kijk ook op de website van uw
gemeente
De komende jaren krijgt u van
Rijkswaterstaat, provincie ZuidHolland en betrokken gemeenten
meer informatie over de A4 DelftSchiedam en IODS.
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Verspreiding:
De Informatiekrant A4 DelftSchiedam is huis-aan-huis verspreid
in gemeente Delft, De Lier,
Den Hoorn, Maasland, Maassluis,
Midden-Delfland, Rijswijk,
Schiedam, Schipluiden, Vlaardingen
en de wijk Wateringse Veld in
Den Haag.
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Winst!
De A4 Delft-Schiedam
is winst voor de regio.
Zodra de weg er is,
reis je met de auto
sneller van Rotterdam Gedeputeerde
Martin van
naar Den Haag en
Engelshoven-Huls
duurt de dagelijkse
spits minder lang.
Bovendien wordt het sluipverkeer
minder, vooral in Midden-Delfland.
Dat omwonenden zich zorgen maken
begrijp ik als Schiedammer ook. Ik hoop
dat het een geruststelling is, dat er
goede afspraken zijn over een zorg
vuldige inpassing van de A4 DelftSchiedam. Bij het Kethelplein komen
extra geluidwerende maatregelen die
ervoor zorgen dat je het verkeer op de
A4 en A20 straks minder hoort dan nu.
Ook bij Tanthof in Delft komen extra
voorzieningen voor geluid en ook
verkeersveiligheid. Na ruim veertig jaar
discussie richten we ons nu op de toekomst. Omdat de snelweg samengaat
met landschapsbehoud, kunnen we die
met vertrouwen tegemoet zien.

Regionale samenwerking
IODS is een samenwerking van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat,
provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat,
Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest
Haaglanden, VNO-NCW West,
Natuurmonumenten, Milieufederatie
Zuid-Holland, Hoogheemraadschap
van Delfland, LTO Noord, ANWB,
Recreatieschap Midden-Delfland,
Woonplus Schiedam en gemeenten
Midden-Delfland, Vlaardingen, Rijswijk,
Maassluis en Schiedam.

Integrale Ontwikkeling
tussen Delft en Schiedam

A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd
Op 2 september 2010 is het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam genomen. De zeven kilometer
snelweg komt er. De aanleg gaat samen met landschapsbehoud, nieuwe natuur en recreatie.

Vorige maand, aan het einde van hun ambtstermijn, hebben
de ministers Eurlings en Huizinga het Tracébesluit A4 DelftSchiedam genomen. Diezelfde dag maakten ze met provincie
Zuid-Holland, gemeenten en andere overheden aanvullende
afspraken over de inpassing. Over extra geluidwerende maatregelen bijvoorbeeld. En werd vastgelegd dat Midden-Delfland
een mooi gebied blijft met koeien in de wei, natuur en recreatie.
Het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen wordt opgeknapt.

tussen Vlaardingen en Schiedam krijgt een opknapbeurt.
Alle maatregelen zorgen ervoor dat de nadelen van de A4
Delft-Schiedam tot een minimum worden beperkt en dat
de omgeving er ook op vooruit gaat.

Noodzaak
Provincie Zuid-Holland is overtuigd van nut en noodzaak van
de A4 Delft-Schiedam. Met de snelweg komt er een tweede
snelwegverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. De reistijd
ertussen wordt korter. Ook is er een alternatief als op de A13
een ongeluk gebeurt. Of andersom. Een ander pluspunt is de
afname van sluipverkeer. Als op snelwegen meer ruimte is,
‘sluipt’ het verkeer minder via lokale wegen, dorpen en
woonwijken. Vooral in Midden-Delfland is dit straks merkbaar.
Nadelen zijn er natuurlijk ook. Een snelweg doorkruist over
vier jaar Midden-Delfand en weinig bewoners zijn blij met
nieuw asfalt in de buurt. Daarom nam provincie Zuid-Holland
in 2000 het initiatief voor het programma ‘Integrale
Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’, kortweg IODS.
Landschapsbehoud
Met IODS heeft de provincie met partners als gemeenten,
Rijkswaterstaat, ANWB, het bedrijfsleven en Natuurmonumenten,
de plannen voor de snelweg gecombineerd met plannen voor
natuur, recreatie en landschapsbehoud. Met nieuwe natuur en
ecopassages ontstaat een natuurverbinding tussen de Vlietlanden
en Ackerdijkse Plassen. Daarnaast komen in Midden-Delfland
nieuwe fietsroutes, skeelerroutes en ruiterpaden. En wordt
geïnvesteerd in het behoud van de melkveehouderij. Het gebied

De A13 wordt ontlast.
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De A4 Delft-Schiedam is onderdeel van IODS: zes projecten die zorgen voor een goed ingepaste snelweg,
landschapsbehoud en de verbetering van het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Eind 2011 start Rijks
waterstaat met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Maar er is meer. Gemeente
Midden-Delfland sloopt oude tuinbouwkassen en het Recreatieschap Midden-Delfland
legt ruiterroutes en kanoroutes aan. Provincie Zuid-Holland richt landbouwgrond in
als nieuwe weidevogelnatuur. Een precieze planning is er nog niet, maar in 2015 is
alles klaar. Wat gebeurt waar?
1 Nieuwe natuur
Door ruim 100 hectare nieuwe natuur komt er een natuur
verbinding tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen.
Ook wordt geprobeerd 250 hectare grasland natuurlijk te
beheren, zodat weidevogels kunnen broeden. Voor de ringslang
en andere dieren komen er drie ecopassages: een 100 meter
brede over de A4 Delft-Schiedan, een door De Schie en een
onder de A13.
2 Kassen verdwijnen
Oude tuinbouwkassen zijn lelijk in het landschap. Ze worden
in Midden-Delfland zo veel mogelijk gesloopt. Het gaat om
ongeveer 30 hectare. Er komt natuur, weide of recreatie voor
in de plaats. Nog eens extra 12 hectare wordt gesloopt bij de
Maaslandse Dam. Daar komen onder meer bedrijfjes met
streekproducten.
4 Dit blijft Midden-Delfland: grazende koeien in de wei.
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3 Fietsen, wandelen en paardrijden
Fietsers en wandelaars uit Vlaardingen, Schiedam, Delft en
Den Haag beschouwen Midden-Delfland als hun ‘achtertuin’.
Toch is Midden-Delfland best moeilijk te bereiken. Dus worden
fiets- en wandelpaden met elkaar verbonden. Dat geldt ook
voor ruiter- en kanoroutes. In Broekpolder bij Vlaardingen
komt een mountainbikeparcours.
4 Koeien in de wei
Midden-Delfland is vooral veel wei met grazende koeien.
Daarom moet de melkveehouderij blijven bestaan. Door hoge
grondprijzen en lage melkprijzen is dat niet gemakkelijk.
Daarom stimuleert IODS melkveehouders duurzaam en winstgevend te ondernemen. Ze richten zich bijvoorbeeld op de
consument in de naburige stad. Zo wordt ingespeeld op de
vraag naar eten en drinken uit ‘eigen’ regio. Ook wordt onderzocht of het grondgebruik voor melkveehouders goedkoper
gemaakt kan worden.

behoud
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Ecopassage

3 Gemakkelijker ‘een rondje’ Midden-Delfland doen.

1  Vogels krijgen rust en ruimte om te broeden.

Recht gedaan aan belang
Midden-Delfland
5 A4 Delft-Schiedam
Om nauwelijks last te hebben van de nieuwe snelweg, wordt ze
door Midden-Delfland (half) verdiept aangelegd. Tussen Schiedam
en Vlaardingen wordt de weg ‘verstopt’ in een landtunnel.
ANWB-borden, lantaarnpalen en wegsignalering steken niet
hinderlijk boven het landschap uit.
Bij het Kethelplein en bij Tanthof komen extra geluidwerende
maatregelen. Bij het Kethelplein merk je van verkeersgeluid
straks minder dan nu. De nieuwe weg voldoet aan alle moderne
eisen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit.
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 an Delft naar Schiedam krijgt de snelweg twee rijstroken,
V
met ruimte voor een derde rijstrook. Bij de Kruithuisweg
komt een toe- en afrit. Om geluid tegen te gaan bij Tanthof
komen er hoge wallen met gras, struiken en bomen.
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 ij de Zuidkade komt een viaduct voor fietsers, voetgangers
B
en hulpdiensten.
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 ok bij de Oostveenseweg komt een viaduct. Hier mogen
O
ook auto’s overheen.
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 ij De Zweth ligt de weg 6 meter onder het maaiveld.
B
Er komt een aquaduct/ecopassage van 100 meter breed.
Je kunt er overheen wandelen en kanoën.
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 ij de Woudweg ligt de A4 Delft-Schiedam nog steeds
B
verdiept. Er komt een viaduct. Daarna gaat de weg omhoog
en sluit ze aan op de landtunnel.
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 an het Kethelplein naar Delft krijgt de A4 Delft-Schiedam
V
drie rijstroken. Wie vanuit Delft richting Kethelplein rijdt,
kan de A4 richting de Benelux tunnel volgen of afslaan naar
de A20 of Schiedam-Noord.

Meer weten over de A4 Delft-Schiedam? Bekijk de A4
Delft-Schiedam animatie en IODS film op www.iods.nl.
Op www.rijkswaterstaat.nl vindt u officiële documenten
zoals het Tracébesluit.

6 Sporten op het tunneldak
Tussen Schiedam en Vlaardingen ligt straks de landtunnel.
In ‘Alles onder één dak’ (zie pagina 4) presenteert Schiedam
plannen voor de inrichting van het dak. Waarschijnlijk komen
er sportvelden.

‘Gemeente Midden-Delfland is tevreden met de afspraken. De weg wordt
goed ingepast, er gaat veel geld naar het gebied voor kwaliteitsverbetering.
Dat is een maximaal haalbaar resultaat waarbij recht is gedaan aan de
Midden-Delflandse belangen. De hinder van sluipverkeer in vooral Maasland
en langs de Gaag is onaanvaardbaar. Dat behoort straks tot het verleden,
de N468 wordt een plaatselijke weg. Voor Midden-Delfland is het belangrijk
dat het landschap open blijft. Met de verdiepte ligging en IODS wordt dat zo
goed als mogelijk gerealiseerd.’

Christiaan van der
Kamp, wethouder
gemeente
Midden-Delfland

Delft beter ontsloten

Milène Junius,
wethouder
gemeente Delft

‘College en raad van Delft hebben kritisch gekeken of de A4 Delft-Schiedam
voldoet aan de eisen dat je de weg straks niet mag horen, zien of ruiken.
En of natuur en recreatie in Midden- Delfland voldoende aandacht krijgen.
Ik ben blij dat aan de eisen wordt voldaan. Het nieuwe ecoduct bij de Zweth
is een prachtig voorbeeld hoe natuur kansen krijgt. Het is ook goed dat bij de
aanleg van de geluidwal bij Tanthof rekening wordt gehouden met de aanleg
van de 380 kV hoogspanningsverbinding en dat de wal wordt aangelegd in
overleg met de buurt. Belangrijk is dat Delft straks beter ontsloten is. We meten
of de Kruithuisweg na de aanleg van de A4 drukker wordt. Zo ja, dan lossen
we dat met provincie en Rijk op. Delft wil een fietstunnel onder de Kruithuis
weg, bij de Buitenhofdreef. Het plan wordt door provincie Zuid-Holland,
stadsgewest Haaglanden en het Rijk serieus meegewogen bij het beschikbaar
stellen van geld.’

Vlaardingen stelt voorwaarden aan A4
‘Het gemeentebestuur van Vlaardingen is tevreden met de afspraken. Het
resultaat van de besprekingen heeft geleid tot maximaal haalbare verbeteringen van de plannen. Er zijn weliswaar aanpassingen, maar de huidige
afspraken zijn in lijn met het IODS Convenant uit 2006. Voor Vlaardingen geldt
dat de tunnelmond circa 300 meter wordt verschoven omwille van wettelijke
veiligheidseisen. En in plaats van een fietstunnel komt er een hoger gelegen
viaduct bij de kruising met de Tram Plus. Fietsers worden zo veilig onder de
trambaan door geleid. Ook is bereikt dat bij Vlaardinger-Ambacht de geluid
schermen langs de A20 versneld worden aangelegd. En de A20-Noord vanaf
het Kethelplein en bij Hoog Lede krijgt ‘stil’ asfalt. Als er problemen ontstaan
door teveel verkeer op de Zwanensingel of rond Vijfsluizen, dan is de afspraak
dit met Schiedam en Rijkswaterstaat op te lossen. We hebben er uit gehaald,
wat er in zat.’

Cees Oosterom,
wethouder gemeente
Vlaardingen

Hof van Delfland verder ontwikkelen
‘Alle plannen zijn klaar, nu begint de uitvoering. Bewoners, agrariërs en maatschappelijke organisaties worden daar nauw bij betrokken. Het gaat tenslotte
om hun gebied. Met IODS is de ontwikkeling van het Hof van Delfland gebied
niet ten einde. Een groot aantal overheden hebben de handen ineen geslagen.
Doel is om van Hof van Delfland een mooi, vitaal zogeheten metropolitaan
landschap te maken, waarbij stad en platteland opnieuw met elkaar worden
verbonden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven voor
de circa 1,8 miljoen inwoners van de metropoolregio Den Haag-Rotterdam.’
Zie ook: www.hofvandelfland.nl

2 O
 ude kassen verstoren het landschap,
ze zijn of worden gesloopt.

Hans Kleij, Programma Directeur provincie Zuid-Holland
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