
 

Van: Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) 

Botswanastraat 25, 2622 LE Delft 

info@bhtd.nl  

 

Aan: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

t.a.v. Directie Participatie 

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag 

 

Betreft: zienswijze OTB A4 Haaglanden - N14 

 

Delft, 15 juni 2020 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) heeft kennisgenomen van uw ontwerptracébesluit 

aangaande de A4 Haaglanden - N14. 

De BHTD is van mening, dat u met uw voorstel niet het juiste probleem probeert te managen. 

U zou uw energie en kennis in de ogen van de BHTD beter kunnen inzetten om de automobiliteit in 

de Randstad terug te dringen, want uw voorgenomen besluit veroorzaakt problemen met betrekking 

tot de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners van de Harnaschpolder, Buitenhof en Tanthof. 

 

Verbreding van de A4 naar twee keer drie rijstroken heeft volgens uw vooronderzoek (MER ) een 1

aanzuigende werking op het verkeer, lost het fileprobleem zeker in de richting van de Ketheltunnel 

(bottleneck vanwege afsluiting door middel van tunneldosering ) tijdens de spitsuren niet op en leidt 2

tot verhoging van uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof. Met betrekking tot fijnstof 

dient daarbij te worden opgemerkt, dat langs het tracé van de A4 tussen de afslag Den Haag-Zuid en 

voorbij Delft hoogspanningsmasten (380 kV) staan en deze combinatie flinke risico's voor de 

gezondheid van omwonenden met zich meebrengt (zie websites RIVM en kennisplatform). Meer 

automobiliteit betekent meer uitstoot, betekent meer gezondheidsrisico's voor omwonenden. Het is 

tevens een aantasting van de natuurwaarde in een gebied waar tot op heden geprobeerd is de 

natuur te behouden. 

 

Voorts blijkt uit uw vooronderzoek, dat de geluidsbelasting voor de wijk Tanthof zal toenemen. Aan 

de rand van Tanthof-West zal de geluidsoverlast voor een flink aantal woningen de vastgestelde 

normen overschrijden. Mogelijke geluidswerende maatregelen worden in de deelrapporten van uw 

vooronderzoek als niet doelmatig beoordeeld. Zoals bekend leidt toename van continue 

geluidsoverlast tot blijvende gezondheidsschade en dit geldt voor de bewoners van de hele wijk.  

In uw ontwerptracébesluit aanvaardt u deze gevolgen zonder er probleemoplossende maatregelen 

aan te verbinden. Dat verbaast en verontrust de BHTD. 

 

1 MER = Milieu Effect Rapportage 
2 tunneldosering = tijdelijke afsluiting ter voorkoming van stilstaand verkeer in de tunnel 
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Tot slot blijkt uit uw vooronderzoek en recent ook uit onderzoek ten behoeve van het opstellen van 

het nieuwe mobiliteitsplan voor de stad Delft, dat de automobiliteit op de N470 (Kruithuisweg) 

verder zal toenemen, waardoor tijdens spitstijden op delen grenzend aan Tanthof en andere 

woonwijken van Delft files zullen ontstaan. Deze files zullen ook leiden tot verkeersopstoppingen in 

de wijk Tanthof. Naast het hierboven beschreven gezondheidsrisico voor omwonenden in verband 

met vergroting van de uitstoot van kooldioxide, stikstofoxiden en fijnstof leidt verhoging van de 

automobiliteit op de N470 ook tot veiligheidsrisico's voor de bewoners van de wijk Tanthof, omdat in 

geval van calamiteiten de N470 voor de bewoners de enige uitvalsroute is om de wijk Tanthof te 

ontvluchten.  

 

De BHTD adviseert u bij planvorming ten aanzien van mobiliteit te kiezen voor de leefbaarheid boven 

automobiliteit. De stadsbesturen in de Randstad hebben deze keuze inmiddels verwerkt in hun 

mobiliteitsplannen. De BHTD vraagt u ook úw mindset te veranderen. 

 

Inzake de problematiek met betrekking tot de automobiliteit op de A4 in de nabijheid van Tanthof 

stellen wij u voor om de maximum snelheid tussen de Ketheltunnel en de afslag Den Haag-Zuid 

(gebied met woningen nabij de A4 en het natuurgebied Midden-Delfland) in beide richtingen te 

verlagen naar 80 kilometer per uur. Snelheidsverlaging leidt tot minder uitstoot, dat is bekend. 

Daarnaast treft u daarmee dezelfde maatregel als op de A13 nabij de woonwijk Overschie van de 

gemeente Rotterdam, waardoor de beide snelwegen gelijkwaardig worden voor automobilisten die 

zich tussen Den Haag en Rotterdam bewegen. De verbreding van de A4 op dit traject kan ons inziens 

daarmee achterwege kan blijven. 

 

Vanzelfsprekend is de BHTD bereid om haar zienswijze toe te lichten. Het mag uit het voorgaande 

duidelijk zijn dat uw ontwerptracébesluit voor de BHTD onaanvaardbaar is, omdat het de kwaliteit 

van leefomgeving en de gezondheid van de bewoners van Tanthof zal aantasten. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) 

 

namens deze, 

 

Alfred Boot 

voorzitter 
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