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Waxinelichtjes tegen
de toeristen

RAYMOND VAN DEN BOOGAARD

‘W
at gebeurt hier?”, vraagt de Australi-
sche t o u rg u i de Jessica (28). Na de uitleg
haast ze zich naar haar groep, jeugdige
toeristen uit Australië, Nieuw-Zeeland
en Canada. Dit is een actie tegen het

grote aantal toeristen in Amsterdam legt ze uit, een ludieke
actie met kaarsjes en bloemen naast de reusachtige letters
I amsterdam op het Museumplein, tegenover het Rijksmu-
seum.
De uitnodiging voor de manifestatie, op de Facebook-pagi-
na ‘Amsterdam Uitgebrand’ deed vermoeden dat de hens
zou gaan in de slagzin, uitvloeisel van een city-promotion-
campagne die in 2004 begon.
Het lokale dagblad Het Parool wilde de als familiebericht
opgemaakte oproep niet plaatsen, vertelt Caspar van Ge-
mund, een van de initiatiefnemers. Het aantal demonstran-
ten blijft beperkt tot een twintigtal young creatives, het
soort mensen dat elke stad tegenwoordig graag binnen
haar poorten wil hebben. Zij leggen bloemen en waxine-
lichtjes. Een last post op trompet vervolmaakt de ceremo-
nie – op de tonen van Aan de Amsterdamse grachten.

P asserende Amsterdammers stappen van de fiets en
weten onmiddellijk waar dit over gaat: in de lokale
bevolking van de stad heeft de onvrede over de onop-

houdelijke drommen toeristen in de binnenstad, de bier-
fietsen, de fietstaxi’s, de festivals in de openbare ruimte
met 90 decibel en het feit dat elk vrijkomend gebouw tot
een nieuw hotel lijkt te worden verbouwd, inmiddels vrij-
wel de vorm van communis opinio aangenomen.
Veel daaraan bijgedragen heeft onlangs een D66-wethou-
der die in een kranteninterview zulke klachten tot een
kwestie van „p e rc e p t i e ” verklaarde. Amsterdammers, liet
hij weten, klagen altijd, dus dat hoef je niet serieus te ne-
men. Een mooie stedelijke traditie, waarvan sommigen
vreesden dat die met de electorale verdrijving van de PvdA
uit het stadsbestuur zou verdwijnen, werd aldus in ere her-
steld: de regenten lijnrecht tegenover de bevolking.
De pogingen in de jaren zestig om het Lieverdje op het Spui
in de fik te steken, waren de initiatiefnemers van vanavond
wel even door het hoofd gegaan – geeft Van Gemund toe.
Maar het zijn andere tijden – de politie is in geen velden of
wegen te bekennen.
Het streven is de gemeente te bewegen om na elf jaar die
pr-campagne ‘I amsterdam’ eens te stoppen. „Elf jaar gele-
den was die gerechtvaardigd: Amsterdam kwijnde, de grote
musea waren dicht. Maar het succes van Amsterdam als
toeristische attractie is zó groot, dat we ons moeten gaan
afvragen in wat voor stad we willen leven. Als dit zo door-
gaat, hoe ziet Amsterdam er dan over nog weer elf jaar
uit?”

I nmiddels heeft Amsterdam Marketing, verantwoorde-
lijk voor I amsterdam, via lokale media laten weten
geenszins van plan te zijn de campagne te staken. De

klantjes van tourguide Jessica stellen zich inmiddels op
voor een groepsfoto tussen de letters, bloemen en kaarsjes.
Leuke stad, Amsterdam, vinden ze. Daar gebeurt nog eens
wat .

Raymond van den Boogaard ( r.va n d e n b o o g a a rd @ n rc . n l )
schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.

Amsterdammers, zei hij,
klagen altijd, dat hoef je
niet serieus te nemen

Door onze redacteur
Arjen Schreuder

M
orrend zijn ze in de ge-
meente Midden-Delf-
land ooit akkoord ge-
gaan met de aanleg van
een stuk snelweg in hun
achtertuin. Echt boos is

wethouder Govert van Oord van de lokale
partij Open-Groen-Progressief (OGP) pas
geworden tijdens de daadwerkelijke bouw
van het zeven kilometer lange stuk A4 tus-
sen Delft en Schiedam. „Rijkswaterst aat
doet niet wat hij belooft”, zegt hij. „En als
wij hen daarop aanspreken, kijken ze flui-
tend in de lucht en zeggen dat het allemaal
wel meevalt. Daar worden wij mierig van.”

De A4 Midden-Delfland is het meest be-
sproken stukje snelweg van Nederland.
Sinds 1953 hebben zich vijftien verkeers-
ministers bemoeid met de ontbrekende
schakel in de A4 tussen Amsterdam en Ant-
werpen, die dwars door een natuurgebied
loopt – een groene buffer tussen Rotter-
dam en Den Haag. Vier jaar geleden kwam
een einde aan ellenlange discussies toen de
Raad van State bepaalde dat de snelwe g
kon worden aangelegd, netjes ingepast in
het landschap.

Er is sinds 2011 veel werk verricht. Er is
een honderd meter breed aquaduct annex
ecoduct gebouwd. Een deel van de weg is
halfverdiept aangelegd. Een ander deel
verdiept. En weer een ander deel, bij Vlaar-
dingen en Schiedam, is uitgevoerd als land-
tunnel. Nog vóór Kerstmis moeten de eer-
ste auto’s er rijden, en daarmee zou een
einde moeten komen aan de grote drukte
op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam.

Diepe wanden in de grond

Het is de vraag of bij de opening alle ver-
gunningen op orde zijn. Lekkend grond-
water houdt de gemoederen bezig. Het ge-
bied Midden-Delfland is een zompige veen-
polder waar je niet zomaar een strook as-
falt overheen legt. Twee maatregelen van
aannemerscombinatie ‘A 4 a l l’ (B oskali s,
Heijmans en VolkerWessels) moesten be-
werkstelligen dat de weg droog zou blijven.
Er zijn diepe wanden in de grond geslagen
aan weerskanten van het verdiept gelegen

deel van de snelweg, vervaardigd van ce-
ment-bentoniet. Een betonnen vloer leg-
gen was niet nodig, want er bevindt zich op
ruim veertig meter diepte een harde klei-
laag die het grondwater verhindert naar
boven te komen. Dat betekende een flinke
besparing, naar het schijnt van ongeveer
100 miljoen euro – van harte welkom want
„de weg van de meeste weerstand”, zoals
de A4 wel wordt genoemd, zou met een
budget van bijna 1 miljard euro het duurste
stukje snelweg ooit worden. Later werd dat
bedrag met enkele honderden miljoenen
naar beneden bijgesteld.

Goedkoop of duurkoop

Nu is de vraag of goedkoop geen duurkoop
zal zijn. Er sijpelt namelijk niet slechts
mondjesmaat grondwater in de kuip waar
straks auto’s rijden, maar in behoorlijk
grote hoeveelheden. De wanden van bento-
niet laten meer water door dan berekend,
en ook de harde kleilaag in de diepe onder-
grond blijkt „minder waterdicht te zijn dan
aanvankelijk gedacht”, zegt projectdirec-
teur Adrie Franken van Rijkswaterstaat.

Begin vorig jaar gaf het Hoogheemraad-
schap van Delfland de bouwers toestem-
ming om dagelijks maximaal 400 kubieke
meter ofwel 400.000 liter water uit de
kuip weg te pompen. Dat bleek niet vol-
doende. Bij lange na niet. Vorig jaar zomer
moest tijdelijk 2.600 kubieke meter per
dag worden bemalen. Nu is dat geslonken
tot ongeveer 1.000 kubieke meter.

Rijkswaterstaat liet eerder dit jaar on-
derzoek doen door waterinstituut Delta-
res. Dat stelde voor een vergunning aan te
vragen voor maximaal 1.500 kubieke me-
ter. Nog vóór de definitieve vaststelling van
het rapport gaf Rijkswaterstaat daaraan ge-
hoor. Op 6 februari vroeg Rijkswaterstaat
het hoogheemraadschap een wijziging van
de vergunning, omdat het „o n t t re k k i n g s -
de b i e t ”, ofwel de hoeveelheid wegge-
pompt water, „hoger is dan vooraf gedacht
en berekend”. De „voornaamste reden”
daarvoor, is „een grotere doorlatendheid
van de aangebrachte cement-bentoniet-
wa n de n”.

Het hoogheemraadschap denkt na. Aan-
vankelijk wilden dijkgraaf en hoogheemra-
den het verzoek best honoreren. Alsnog

een betonnen bak bouwen zou „m a at -
schappelijk niet verantwoord” zijn van-
wege de kosten en de vertraging, en uit on-
derzoeken was gebleken dat het wegpom-
pen van maximaal 1,5 miljoen liter water
per dag „niet of nauwelijks nadelige gevol-
gen heeft in de omgeving”, zo staat in een
voorstel van eerder dit jaar. Verder zegde
het hoogheemraadschap toe voorlopig
niet handhavend op te treden, ook al
pompte Rijkswaterstaat véél meer grond-
water weg dan volgens de eerste vergun-
ning was toegestaan.

Niet te zien, te horen of te ruiken

Maar vervolgens kwamen er bezwaren. Van
de gemeente Midden-Delfland en van de ac-
tiegroep Batavier, die zich ten doel stelt de
afspraken te bewaken dat de weg „niet te
zien, te horen of te ruiken” moet zijn en de
omgeving geen schade toebrengt.

Daarvoor toont het hoogheemraad-
schap zich gevoelig. „Wij willen deze be-
zwaren eerst zorgvuldig bekijken. Dat zijn
we verplicht te doen. Ook zijn we nog in af-
wachting van nieuwe onderzoeken van
Rijkswaterst aat”, zegt een woordvoerder.
Een besluit volgt uiterlijk begin november.

Dat het onttrekken van een miljoen liter
water per dag aan dit kwetsbare cultuur-
landschap nadelen heeft, ligt volgens de
gemeente Midden-Delfland voor de hand.
Burgemeester en wethouders spreken van
„een onaangename verrassing” in een
brandbrief aan minister Schultz van Hae-
gen (Infrastructuur, VVD). Rijkswaterstaat
en hoogheemraadschap hebben na het
ontdekken van de lekkage de kwestie veel
te lang op z’n beloop gelaten, meent de ge-
meente, terwijl de gevolgen „o n a a nva a rd -
baar ” zijn: bodemdaling en verzakkingen.

Dat de gevolgen meevallen, zoals onder-
zoek door Deltares suggereert, wil er bij de
gemeente niet in. Twee andere bureaus die
de gemeente inschakelde, Wareco en
Grontmij, stellen in secondopiniononder-
zoeken dat de effecten voor de omgeving
op de lange termijn „o n b e ke n d” zijn en dat
het veen daardoor wegens oxidatie door
de verlaagde grondwaterstand „mo gelijk
onherstelbaar ” zal worden afgebroken.

Wethouder Van Oord: „De bodem klinkt
hier normaliter al een halve centimeter tot

een centimeter per jaar in. Dat vergt een
uitgekiend waterbeheer. Als dit er nog bij
komt, beschadig je dat watersysteem en
moet het hoogheemraadschap vuil water
van buiten de polder inlaten. Het vreemde
is dat het hoogheemraadschap daar aan-
vankelijk toch mee wilde instemmen, ook
al druist dat in tegen hun eigen beleid. Men
heeft iets uit te leggen.”

Op een website van het project verde-
digde Rijkswaterstaat zich eerder dit jaar
tegen bezorgde omwonenden. Op een sug-
gestie dat het wegdek „niet gefundeerd” is
en „verz akt” luidt het antwoord: „Er is hier
geen sprake van verzakking van het weg-
dek. [...] De effectenstudie heeft uitgewe-
zen dat er geen merkbare gevolgen zijn
voor de omgeving. De grotere lekdebieten
hebben ook geen negatieve effecten voor
de constructie of het drainagesysteem on-
der de weg. Het kwelwater wordt via het
drainagesysteem geloosd op de Nieuwe
Waterweg en dus niet op het polderwater.”

In goed overleg

Rijkswaterstaat werkt nu aan „a a nv u l l e n de
rappor t ages”, vertelt projectdirecteur
Adrie Franken. „Wij willen in goed overleg
rapporteren aan het hoogheemraadschap
en aan de omgeving duidelijk maken dat de
effecten zeer beperkt zijn.”

Midden-Delfland heeft minister Schultz
van Haegen intussen gevraagd in te grijpen.
Als dat niet gebeurt, beraadt de gemeente
zich op „juridische vervolgstappen”.

Onlangs kwam er antwoord van de mi-
nister, bij monde van algemeen directeur
Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat.
„Ik betreur het dat u aangeeft dat er sprake
zou zijn van een verstoorde relatie en dat u
zich geroepen voelt om juridische stappen
te overwegen”, schrijft hij. Rijkswaterstaat
wijst kritiek op het „snel afschuiven” va n
maatregelen tegen het lekkende grondwa-
ter van de hand en stelt dat extra onder-
zoek het hoogheemraadschap juist in staat
probeert te stellen „een gedegen besluit te
n e m e n”. Kort en goed: „Het is van belang
dat wij in gesprek blijven. Ik hecht daar
sterk aan.”

Projectdirecteur Franken: „Jammer dat
u geen positief verhaal over de weg
schrijft .”

Hier wordt elke
dag 1.000.000
liter water
weg gepompt
A4 Midden-Delfland
De nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam is bijna
klaar. Maar er is een probleem: om de weg droog te
houden, moet Rijkswaterstaat veel meer water
wegpompen dan de vergunning toestaat. De
gemeente Midden-Delfland is not amused.

Traject A4 Midden-Delfland
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Als dit er nog
bij komt,
beschadig je
het water-
s ys t e e m
Govert van Oord
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De A4 tussen Delft (rechts bovenaan) en Schiedam wordt verdiept aangelegd.De gemeente Midden-Delfland ligt tus-
sen het ecoduct halverwege de foto en Delft. Linksboven ligt Schipluiden, de grootste plaats van Midden-Delfland. Tussen
Schiedam en Vlaardingen (in het zuiden, niet op de foto) is de snelweg overdekt .
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Nieuw stukje A4 moet A13
bij Overschie ontlasten

GESCHIEDENIS

Weg na 62 jaar klaar

19 53 Eerste plannen voor de weg door
Midden-Delfland, toen nog Rijksweg 19
geheten.

19 6 5 Het tracé wordt vastgesteld.

19 6 8 Er wordt een dijklichaam aange-
legd waarop de weg moet lopen.

Jaren 70De weg zou worden aange-
legd. Maar in deze tijd komt ook de mi-
lieubeweging op, die zich tegen aanleg
ve r ze t .

Jaren 80 en 90Er wordt geprobeerd
tot een ontwerp te komen waarbij de
weg niet te horen, te zien of te ruiken is.
In de tussentijd is wel het stukje A4 tus-
sen Delft en Den Haag aangelegd.

19 9 8 Gereserveerde gelden voor de
weg worden overgeheveld naar projec-
ten aan het spoor.

2010Minister Eurlings neemt een tra-
cé b e s l u i t .

2 0 11 De Raad van State verwerpt alle
bezwaren. De aanleg mag beginnen.

De pijl geeft
de onder-
kant aan van
de foto hier-
naast.
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