
Historie A4 en BHWP 
 
2008-mei (planningsdatum) 
Ondertekening van convenant door commissie H.W. en minister Eurlings voor aanleg van de 
snelweg A4-Zuid 
 
2008-april  (planningsdatum) 
Overleg van comissie H.W. over het convenant aanleg A4-Zuid 
 
2007-11-30 
Krantenbericht in AD 
A4-Zuid zit zo weer vol en een nieuwe rijksweg lost niets op 
 
2007-11-28 
Eerste aanzet van een inprincipe verklaring voor een ondertekening van toekomstig convenant 
voor de aanleg van de A4-Zuid. 
 
2007-11-27 
vergadering Commissie H.W.  
ingesproken door twee leden van de Stichting BHWP. 
Tekst doorstroomroute aangeboden aan alle comissie leden, de inhoud betreft; 
Marktcombinaties,Nuttig,Horen,Zien,Ruiken,Veiligheid,Water,Kosten,Verfraaien of Vernielen,EU,
 Klimaat,Alternatieven,Carpool,Files met verwijzing naar websites. 
 
2007-11-26 
raadsvergadering te Oud-Beijerland 
ingesproken door zeven bewoners uit Oud-Beijerland 
 
2007-11-22 
Informatie-avond georganiseerd door GroenLinks afdeling Oud-Beijerland voor iedereen die interesse 
heeft over alle huidige plotselinge ontstane ontwikkelingen. 
 
2007-11-22 
Krantenbericht 
De stadsregio Rotterdam en enkele Rotterdamse randgemeenten proberen een versnelde aanleg van 
de A4-Zuid op de politieke agenda te krijgen 
 
2007-11-7 
Krantenbericht in AD. 
Gemeente moet tol op A29 voorkomen 
 
2007-11-5 
Bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingeleverd; 
Definitief bezwaarschrift namens St.BHWP in verband met vermelding van het trace A4-Zuid in het 
streekplan inrichting Hoeksche Waard . 
Vergezeld met 1660 ondertekende zienswijzen alleen door bewoners uit Zoomwijck  gelegen vlak 
langs het mogelijke trace van de A4-Zuid. Dit aantal samen met reeds eerder ingeleverd komt overeen 
met meer dan 85,5 % van het aantal woningen in deze wijk. 
 
2007-9-21 
Pro forma bezwaarschrift tegen; Ontwerp Herziening Streekplan Zuid-Holland Zuid en de Hoeksche 
Waard gedateerd 21 januari 2007 en 24 oktober 2006. gericht aan het; College van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland. 
 
2007-9-10 
De website van St.BHWP rechtstreeks bereikbaar 
Domeinnaam is behoudpolderlandschap.nl geworden 
De plannen voor aanpassing en uitbreiding van de site volgen nu 
 
2007-9-7 

http://www.behoudpolderlandschap.nl/


Krantenbericht in AD. 
Regio buiten Hoeksche Waard maakt zich hard voor A4 
 
2007-9-6 
PMZ met als onderwerp de intentie verklaring Mainportcorridor Zuid 
 
2007-8-9 (ontvangstdatum) 
Streekplan herziening Hoeksche Waard en bijbehorende Plankaart samengesteld door de Provincie 
Zuid Holland. 
 
2007-6-27 
Nieuwsblad Transport; 
Minister Jacqueline Cramer (vrom) Stop verdere verrommeling in Z.H. landschap 
De wildgroei van bedrijfspanden en geluidschermen ontneemt het uitzicht .  
 
2007-6-27 
Krantenbericht in AD. 
Eiland Hoeksche Waard verwacht weinigplezie van A4 
 
2007-6-8 
Krantenbericht in Het Kompas 
Dubben over A4-Zuid, aanleg A4-Zuid nog geen gelopen race 
 
2007-5-24 
Krantenbericht  in Schakel 
Raad formuleert krachtig pakket randvoorwaarden voor A4-Zuid 
 
2007-5-22 
Krantenbericht in AD. 
Oud-Beijerland wenst geen last van A4-Zuid 
 
2007-5-17 
Krantenbericht in Schakel 
CDA Hoeksche Waard stemt in met A4-Zuid 
 
2007-5-10 
Krantenbericht in Schakel 
Cramer vreest „domino-effect‟ bij komst bedrijventerrein in H.W. 
 
2007-5-9 
Krantenbericht in Kompas 
Rotterdam baalt,‟Regio moet lusten en lasten delen‟ 
 
2007-5-8 
Raadsvergadering te Oud-Beijerland 
Ingesproken door St.Milieu dichterbij omtrent de consequentie van fijnstof. 
en door de secretaris van de St.BHWP omtrent allerlei consequenties omtrent de aanleg van een 
snelweg door een Nationaal Landschap en van alles wat daar bij komt. 
Politieke partijen geven hun bijdrage tot besluitvorming voor aanleg van de snelweg  
 
2007-4-21 
Regio markt op Weverseinde te Puttershoek omtrent leefbaarheid in Hoeksche Waard en de 
toekomstige geplande dreigingen voor ons gebied. 
 
2007-4-18 
Krantenbericht in Kompas 
Stadsregio wil snelle aanleg A4-Zuid 
 
2007-4-13 
Krantenbericht in AD. 



Aannemers kunnen zich voor A4-Zuid melden 
 
2007-3-15 
Krantenberichten o.a. in AD. 
Nieuwe A4-Zuid langs Steenbergen 
 
2007-3-10 
Krantenbericht 
„Hoeksche bestuurders doe wat!‟ 
 
2007-3-6 
Krantenbericht in AD. 
„Maak A4-Zuid tolweg tot Belgische grens‟ 
 
2007-3-1 
Krantenbericht in… 
„Tijd voor definitief NEE tegen bovenregionaal bedrijventerrein‟ 
 
2007-1-25 
Krantenbericht in AD. 
„Noordrand‟ blijft onzeker 
 
2007-1-24 
Bijeenkomst van Milieufederatie Zuid-Holland 
Met allerlei onderwerpen omtrent het leefmilieu in onze provincie op diverse locatie‟s. 
 
2007-1-20 
Krantenbericht in AD. 
„Goederenvervoer beter organiseren‟ 
 
2007-1-15 
Informatie bijeenkomst in het gemeente huis van Rhoon in de Albrandswaard omtrent de juiste locatie 
van de aanleg van de snelweg A4-Zuid corridor, en andere wegenstelsels in de omgeving van 
Spijkenisse. 
 
2007-1-17 
Krantenbericht in AD. 
Geen geld voor A4-Zuid; hooguit als een tolweg 
 
2007-1-17 
Krantenbericht in AD. 
„Gratis ov als alternatief A4-Zuid‟ 
 
2007-januari 
Politieke partij Lijst Pim Fortuyn start website met promotie A4-Zuid 
 
2007-januari (ontvangst datum bij afzenders ingediende zienswijze) 
2006-november (uitgifte datum) 
Nota van beantwoording en wijzigingen inzake streekplan Zuid-Holland Zuid 2000 Hoeksche Waard. 
 
2006-11-18 
Krantenbericht in AD. 
Steun voor Hellevoetse lobby A4-Zuid  
 
2006-11-12 
Tweede Kamerlid W.Duyvendak bezoekt bijeenkomst in Kuipersveer in gem Binnenmaas  
 
2006-11-1 
Krantenbericht in Nieuwsblad Transport 
„Opnieuw kijken naar alternatieven voor Rijksweg A4‟ 



2006-10-26 
Bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  411 ondertekende zienswijze namens de Stichting tot 
Behoud van de Hoeksche Waards als Polderlandschap ingeleverd in ‟s-Gravenhage.,  in verband met 
de vermelding van het mogelijke trace van de snelweg A4-Zuid door het Nationaal Landschap de 
Hoeksche Waard, in het streekplan 
verzonden augustus 2006  
 
2006-10-25 
Bewoners van Oud-Beijerland richten onafhankelijke stichting op: 
“Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap” 
 
2006-10-13 
Krantenbericht in AD. 
Bewoners hekelen streekplan met veel kritiek op toekomstplannen provincie met Hoeksche Waard 
 
2006-10-12 
Publicatie over Nota ruimte  
 
2006-9-27 
Krantenbericht met verzoek om zienswijze in te vullen en te ondertekenen en met het verzoek deze op 
een van de vermeldde adressen in te leveren 
De inzamelaktie tegen de aanleg van de snelweg A4-Zuid zetten de inwoners van de Hoeksche 
Waard wel aan het denken. 
 
2006-9-21 
PMZ organiseerd een werksessie-bijeenkomst voor bedrijven en andere belanghebbenden voor 
aanleg van de A4-Zuid als MAINPORTCORRIDOR 
 
2006-8-28 
Zuid-Hollandse Milieufederatie ontdekt cruciale fout in modelberekeningen A4-Delft-Schiedam  
 
2006-8-24 
Stichting BHWP stuurt opvatting en zienswijze op naar Gedeputeerde Staten omtrent herziene 
streekplan Hoeksche Waard. 
 
2006-7-13 
Persbericht van Commissie Hoeksche Waard inzake de laatse ontwikkelingen inzake van een 
bedrijventerrein in de noordrand van de Hoeksche Waard 
 
2006-6-23 
Krantenbericht in AD. 
Historisch besluit over aanleg van snelweg lijkt ophanden tussen Delft en Schiedam 
 
2006-6-22 
Krantenbericht in Metronieuws 
Gemeente Delft door de knieen 
Delft akkoord met nieuwste plan A4 
 
2006-juni 
Eerste aanzet voor het creeeren van een web-site over de A4-Zuid worden gemaakt. 
Voorlopig nog onder de prive paraplu van een van de betrokken. 
 
2006-5-23 
Krantenbericht in Metronieuws 
A4 stap dichterbij , Schiedam staakt verzet doortrekken snelweg in ruil voor NS-station Kethel 
 
2006-5-18 
Werkoverleg van onze werkgroep tegen aanleg A4-Zuid in de Hoeksche Waard met , 
leden van de werkgroep tegen de aanleg van de A4-Zuid in midden Delft land. 
 



2006-5-6 
Krantenbericht in AD. 
Front tegen A4-Zuid door werkgroep van St.BHWP 
 
2006-4-27 
advies platform PMZ  over het nemen van een besluit betreffende doorgaan met onderzoek over 
haalbaarheid aanleg A4-Zuid 
 
2006-4-26 
Eerste start bijeenkomst van politiek onafhankelijk en dus neutrale werkgroep tegen de aanleg van de 
snelweg A4-Zuid door de Hoeksche Waard voor geinteresseerde bewoners uit Oud-Beijerland en 
omgeving. 
 
2006-4-5 
Voorbereidende brainstorm bijeenkomst van enkele bewoners voor het doen oprichten  van een 
aktieve werkgroep tegen de aanleg van de A4-snelweg door de Hoeksche Waard. 
 
2006-4-1 
Bericht in blad van groenlinks regio zuid-holland 
A4 Hoeksche Waard en Midden-Delftland 
Met verslag van gehouden informatie avond in de „Open Waard‟ 
 
2006-3-7 
Verkiezings uitslag in gemeente huis van Oud-Beijerland 
 
2006-3-7 
Bericht van Comissie Hoeksche Waard 
Betreffende infrastructuur in de Hoeksche Waard 
 
2006-3-1 
Debat in gebouw de Open Waard georganiseerd door groenlinks met een aantal uitgenodigde 
voorstanders en tegenstanders van de mogelijke aanleg van de snelweg A4-Zuid. 
Tijdens deze avond ondertekende men een petitielijst en de verzamelde handtekeningen van 
geintereseerde bewoners vormden een redelijke basis om verder te gaan en een werkgroep op te 
richten. in Oud-Beijerland. 
 
2006-3-22 
Krantenbericht  in Schakel 
De toekomst van de Hoeksche Waard met blijft mooi, leefbaar en dynamisch 
Met hoofdpunten betreffende inbreng streekplan 
 
2006-2-22 
Krantenbericht in Schakel 
Groenlinks strijdt tegen doortrekken van A4-Zuid 
 
2006-2-14 
Commissie Hoeksche Waard en inbreng begrenzing Nationaal Landschap 
 
2006-1-9 
Bedrijfsleven regio Rijnmomnd zet bereikbaarheid op de kaart 
 
2005-november 
Groenlinks neemt het besluit om duidelijk tegen de aanleg van een snelweg trace door een Nationaal 
Landschap zoals de Hoeksche Waard en vermeld dit in hun verkiezings programma. 
 
2005-oktober 
Een aantal politieke partijen verkondigen in hun verkiezings programma een duidelijke voorkeur te 
hebben voor de aanleg van de snelweg A4-Zuid door de Hoeksche Waard.   
 
1980-1982  



Allerlei bedrijven verhuizen vanuit het centrum naar de buitenranden van het dorp Oud-Beijerland 
 
1970-2000  
Oud-Beijerland bouwt door tot aan het geplande trace van A4-Zuid 
 
1969-7-22 
Sluiting van de Barendrechtse Brug  
Die hierna is de brug definitief is afgebroken 
 
1958 (startdatum) 
Aanleg van verbindingsweg A29 en Haringvlietbrug, Hellegatsplein en Volkeraksluizen als en tunnel 
tussen Rotterdam het eiland de Hoeksche Waard en de eerste vaste verbinding met provincie Noord-
Brabant. 
 


