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Geacht college, mijn naam is Kees de Wildt, ik werk en woon een groot deel van mijn leven
op een van de forten in de Stelling van Amsterdam. Daarnaast was ik bestuurslid van de
stichting Militair erfgoed Groot-Amsterdam, correspondent bij de stichting Menno van
Coehoorn en bezit kennis over bodem, water en natuur. Omdat ik door velen word gezien
als expert van de stelling van Amsterdam, maak ik deel uit van “de groene combinatie” (Een
grote groep bewoners, ondernemers en organisaties die zich verzet tegen het onzalige idee
om weer een snelweg aan te leggen door dit meest kwetsbare deel van het Werelderfgoed
en het prachtige veengebied).
Eerder heb ik u al geïnformeerd over risico’s en de desastreuze aantasting die dit voornemen
met zich meebrengt. Hier wil ik weinig meer over kwijt dan dat wat u in uw landschapsplan
aan Unesco aanbiedt, niets meer is dan deels herstellen van wat eerder onder uw ogen,
mede door het gebrekkige toezicht en kennis bij betrokken gemeenten, teloor is gegaan en
tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt.
In het landschapsplan lees ik niets over effecten van de verdiepte aanleg, waarover ik u
separaat in twee mails heb geïnformeerd, in de verwachting dat u deze, uw controlerende
taak serieus nemende, heeft doorgelezen. De conclusie is een desastreus effect op infra,
funderingen, milieu, waterkwaliteit en kwantiteit maar zelfs op een onderschat aspect als
verkeersgevaar en gastransport.
Realiseert u zich wel dat in een verdiepte aanleg van 5km, bij een piekbui van 50mm, er 12,5
duizend kubieke meter water in het tracé komt te staan. De 2 diepere ondertunnelingen
staan dan in een split second tot de nok vol. Een fors gemaal als bijvoorbeeld die van de
Starnmeerpolder met een capaciteit van 55m3 per minuut doet daar 4 uur over om dat
water te verplaatsen.
Ik heb u gewezen op de beheersing van de zoute kwel vanuit de ondergrond met alle
verdrogingseffecten die een ongekende CO2-emissie tot gevolg zal hebben. Ook de
betonproductie voor de weg voegt, exclusief transport, 50 duizend ton CO2 toe aan ons
klimaat. De aantrekkende verkeersstroom zal zorgen voor een nog grotere depositie op het
N-2000 gebied in Westzaan. Nu al is er voor bepaalde habitat een overschrijding van 100%.
Dit alles is totaal in strijd met beloften in uw collegeprogramma.
Tot slot geloof ik niet dat u met uw voornemen de problematiek Krommenie-Assendelft
oplost. Door anderen en ook door mij zijn jaren terug, ondersteund door gerenommeerde
verkeersdeskundigen, oplossingen aangedragen die problemen daar zowel voor bevolking
als voor het verkeer oplossen en tegen veel lagere kosten kunnen worden gerealiseerd.
Hier wil ik bij laten, maar ik ben wel bereid mee te denken over echte oplossingen voor
Krommenie Assendelft en over het versterken van de kernkwaliteiten van de Stelling van
Amsterdam.
Bedankt voor uw aandacht en als u vragen heeft dan hoor ik dat graag.

