Provincie Zuid-Holland geeft vol gas voor aanleg
A4-Zuid op corridor Rotterdam-Antwerpen
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WILLEMSTAD - De provincie Zuid-Holland wil er alles aan doen om de aanleg van de A4-Zuid mogelijk te maken.
Hans Kleij, programmadirecteur van Zuid-Holland, is aangesteld als kwartiermaker om een verkenning uit te voeren.
,,Er moet iets aan de vervoersproblemen op de corridor Rotterdam-Antwerpen gebeuren’’, aldus gedeputeerde
Floor Vermeulen.
Het al jaren met potlood ingetekende tracé tussen Hoogvliet en Klaaswaal (aansluiting op de A29) in de Hoeksche
Waard is na de A4 Midden-Delfland het laatst ontbrekende stukje asfalt op de corridor Amsterdam-Antwerpen.
,,Bij de verkenning bekijken we alle verbindingen die er zijn: asfalt, spoor, water en zelfs buisleidingen'', zegt
Vermeulen. ,,De verkeersdrukte tussen Rotterdam en Antwerpen neemt alleen maar toe. De A29 staat vol en dat
heeft ook gevolgen voor de andere wegen. Ik zie het belang van de A4-Zuid, maar het bewijs van de noodzaak
ontbreekt. Dat hopen we met deze verkenning op tafel te krijgen.
Eind dit jaar hopen we al heel ver te zijn.’’
Directeur Bert Mooren van werkgeversorganisatie VNO-NCW West directeur -die de provincie namens onder meer
Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het Havenbedrijf Rotterdam opriep tot de verkenning- is
hoopvol gestemd.
,,Internationale corridors worden steeds belangrijker'', zegt hij. ,,Het is zaak om de weg te agenderen bij het rijk. Dat
willen we doen met een uitgebreide lobby, met ook Vlaanderen en Antwerpen. Tegelijkertijd hebben we van de A4
Midden-Delfland geleerd dat de weg niet met een streepje langs een lineaal moet worden ingetekend. Er moet veel
aandacht worden besteed aan de landschappelijke inpassing.’’
Hilda Themans van de stichting tot behoud van de Hoeksche Waard als polderlandschap, met 22.000
sympathisanten, vindt de verkenning onbegrijpelijk: ,,De landelijke overheid heeft al aangegeven dat het laatste
stukje A4 niet zal leiden tot minder files. Maar alsof er niets is gebeurd, gaan de voorstanders gewoon door. Ik vraag
me af wanneer dit nou eens stopt.’’

