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Bewonersorganisaties
letten op afspraken A16

Een kaalslag in het Lage Bergse Bos, geluidshinder, 
bouwverkeer, geen mooi uitzicht… De aanleg van 
het nieuwe stuk A16 is gestart en gaat vijf jaar duren. 
Omwonenden gaan overlast ondervinden van de 
omstreden snelweg, maar ook van de aanleg. Gelukkig 
springen verschillende bewoners en organisaties in de bres 
voor alle omwonenden en de natuur.

Zo ook Sandra van der Lubbe, sinds 
2007 actief bij Bewonersorganisatie 
110-Morgen. “Samen met de andere 

bewonersorganisaties hebben we alles uit 
de kast gehaald voor goede compromissen. 
Het was geven en nemen, we zijn nog niet 
uitgespeeld.”

BO 110-Morgen heeft, samen met de andere 
vier bewonersorganisaties van Hillegers-
berg-Schiebroek en nog vele anderen, inge-
sproken bij vergaderingen met de gemeente 
en provincie. “Als bewonersorganisatie staat 
het belang van de bewoners voorop, dan let 
je op andere dingen dan de gemeente of 
bouwbedrijven.” Van huis uit is Sandra bio-
loog, de benodigde kennis over de A16 heeft 
ze opgedaan sinds ze bij de bewonersorga-
nisatie actief is. “We kregen veel hulp van 
onder andere ingenieurs Paul Scheublin en 

Alex Gellweiler. Zij keken de technische teke-
ningen na en legden ons alles uit. Zo wisten 
we waar we het over hadden en konden we 
met realistische compromissen komen.”

Wel of geen optelsom?
Sandra komt met een voorbeeld om het ver-
schil weer te geven tussen een bewonersor-
ganisatie en instanties. “De A16 Rotterdam 
wordt aangelegd om onder andere de Mo-
lenlaan te ontlasten. Deze weg is op dit mo-
ment al ontzettend druk en kan de toene-
mende verkeersstroom niet aan.”
Op de Molenlaan rijden nu 18 tot 20.000 
auto’s per dag, in 2030 worden dat er 35.000, 
is berekend. Met de nieuwe snelweg wordt 
verwacht dat het aantal beperkt blijft tot 
21.000. “Dat wordt verkocht als een afname 
van 40%, maar eigenlijk wordt de Molenlaan 
nog drukker.”

Een ander voorbeeld is Saldo Nul; er mag niet 
meer geluidsoverlast en verslechtering van 
de luchtkwaliteit zijn door de aanleg van de 
A16. “Dit gaat over de A16, maar ook of het 
vliegveld gaat uitbreiden en of er geluids-
overlast optreedt. Dit wordt voor elk project 
apart berekend. Zolang ze binnen hun eigen 
saldo blijven, gaat alles volgens de regels. 

Voor de bewoners is het echter een optel-
som, daar wordt geen rekening mee gehou-
den.” De bewonersorganisaties in Hillegers-
berg-Schiebroek hebben met subsidie van 
de gebiedscommissie apparatuur aange-
schaft die elke minuut fijnstof (PM2,5) meet 
uit zorg voor de luchtkwaliteit.

Sandra van der Lubbe wijst een van de vele posters aan over de aanleg van de A16.

Harde eisen opgesteld
Om de realisatie van de A16 goed te laten 
verlopen, hebben de bewonersorganisa-
ties harde afspraken gemaakt met de 
ondernemers. Een A4’tje vol afspraken 
hangt op de muur van Bewonersorgani-
satie 110-Morgen. Sandra: “Zo houden we 
overzicht als we iets zien wat niet mag.” 
Volgens afspraak mag er bijvoorbeeld 
geen bouwweg in het Schiebroekse park 
komen en blijven veilige fietsverbindin-
gen gewaarborgd.

Geluidsoverlast of uitzicht?
Een van de meest heikele punten bij de 
A16 is geluidshinder. Op de meeste plek-
ken komen schermen en geluidswallen 
langs de snelweg én tijdens de bouw. De 
geluidswallen worden 2,5 tot 4 meter 
hoog en ter verfraaiing wordt een ge-
deelte begroeid. “Toch blijft het geen 
mooi aanzicht. Elk voordeel heeft zijn 
nadeel, we moesten kiezen tussen ge-
luidsoverlast of uitzicht.”
Ook voor het verkeer zijn regels opge-
steld: het bouwverkeer mag niet door 
woonwijken, en zeker niet over de Grind-
weg en Molenlaan. Daarnaast mag het 
verkeer van industrieterrein Schiebroek 
niet door de woonwijk. De maximum-
snelheid op de A16 wordt 100 km/uur, 
meer mag zeker niet vanwege de veilig-
heidsmarges voor deze weg met tunnel, 
hoogteverschillen en veel bochten. “Veel 
mensen wilden een maximum van 80 

km/uur. Dat hebben wij liever ook, mis-
schien nog steeds een optie?”

Grootste overwinning
De half verdiepte tunnel onder het Lage 
Bergse Bos is de grootste overwinning 
voor de bewonersorganisaties. In het 
oorspronkelijke plan zou er een dijk ko-
men van 8 meter hoog. “Dat leverde veel 
protest op. Zo hoog past niet in een bos. 
Een dijk van 4 meter hoog is met goede 
planning nog te passeren voor minder 
fitte bewoners.” De bomenkap voor de 
energieneutrale tunnel is van start ge-
gaan en het tunneldak krijgt genoeg 
ruimte voor natuur en recreatie.
Om twee andere natuur/recreatiegebie-
den te verbinden, het Schiebroekse Park 
en de Vlinderstrik, wordt een recreaduct 
gerealiseerd over de A16 Rotterdam 
heen. “Eerst wilden ze dit 30 meter breed 
maken, maar dat leverde een veel te hoog 
kostenplaatje op. Het werd ingekort tot 
8 meter breed, daar kan je niks mee. Uit-
eindelijk hebben we een recreaduct van 
16 meter weten te bedingen.”

Sandra van der Lubbe blijft bezig met de 
aanleg van de A16 en alles wat erbij komt 
kijken. “Ik denk dat we zoveel mogelijk 
eruit hebben gehaald wat er in zit. Ik ben 
trots op wat we bereikt hebben, maar we 
zijn voorlopig nog niet klaar met onze 
controlerende en informerende functie 
voor onze bewoners.”

Geluidsoverlast en natuur 
spelen grote rol bij A16

Joost Vial zeilde mee bij de
Special Olympics in Abu Dhabi

Joost Vial over zijn deelname aan de Special Olympics World 
Games: “Echt geweldig, wel jammer van mijn blessure.”

Rotterdamse Zeiler Joost vond het 
heel spannend om mee te doen, dit 
was zijn eerste Special Olympics - en 

dat in het mooie Abu Dhabi. Om te acclima-
tiseren verbleef hij eerst een paar dagen sa-
men met zijn moeder, zus en nichtje in het 
Hilton Hotel in Dubai. Op zondag stroomde 
Abu Dhabi vol met enthousiaste kinderen 
die op de foto wilden met hun sportheld. 
“Het was waanzinnig, zo veel kinderen!” 
Dinsdagochtend was zijn eerste zeilwed-

strijd, een oefenwedstrijd. “Mijn boot sloeg 
vier keer om, ik probeerde hem overeind te 
krijgen maar mijn voet bleef hangen. Een 
ingescheurde kruisband. Ik kon niet meer 
meedoen.” De overige dagen was hij fana-
tiek supporter vanaf de kant voor de zei-
lers. “Ik kreeg toch een medaille, ik had het 
totaal niet verwacht maar ben er heel blij 
mee.” Op Schiphol werd Joost warm ont-
haald door een oranje menigte en hij kijkt 
nu al uit naar de reünie van de Olympics.

Joost Vial bij de Special Olympics in Abu Dhabi, het grootste sportevenement van 2019.


