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Zoals het nu is, zal Midden-Delfland nooit meer zijn
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT - MAASLAND | Een flink stukje trappen vandaag.
De route voert ons vanaf het vliegveld langs de noordrand van Rotterdam, Schiedam en
Vlaardingen naar Maasland. Een afstand van dik twintig kilometer.
En omdat het een gebied is dat voor ons nog onontgonnen terrein is, doen we er de hele dag
over. Want we kijken onze ogen uit. Het begint al langs de Schie (de rivier die bij ons Vliet
heet), bij Overschie. Met verbazing zien we hoe een groot containerschip alle mogelijke
moeite heeft om de scherpe bochten in de rivier te ronden. Over het rechttrekken van de Schie
wordt al jaren gesproken, maar de bewoners van Overschie zijn mordicus tegen. `Het is Over
zonder Schie', zo is er op posters achter talloze ramen te lezen.
Even verderop komen we in het volgende pittoreske plaatsje, Kethel. Wie zich in de trein
tussen Delft en Rotterdam wel eens heeft afgevraagd waar die hoge kerktoren nou staat,
welnu dat is dus het dorpje Kethel. Eigenlijk bestaat het uit twee kernen, de ander is inmiddels
volledig opgeslokt door grote broer Schiedam.
Die plaats en ook buurgemeente Vlaardingen laten we verder links liggen, we genieten volop
van het weidse uitzicht over het Midden-Delflandgebied. Na een paar kilometer worden we
ruw uit de droom gehaald als in de verte graafmachines opdoemen. Ah, ja, natuurlijk. De A4.
Dik vijftig jaar heeft men het kunnen tegenhouden, maar vanaf eind volgend jaar raast dan
toch echt de eerste auto over de nieuwe snelweg. Om de tegenstanders tegemoet te komen,
wordt dit deel van de weg half verdiept aangelegd, zodat er in elk geval zo min mogelijk
sprake is van horizonvervuiling. Hoe het dan met het verkeerslawaai is gesteld, is nog even
afwachten. Spring in elk geval het komend jaar nog maar vaak op de fiets: Zoals het nu is, zal
het waarschijnlijk nooit meer zijn.
Wie verbolgen is over de ingreep in het eeuwenoude landschap kan in de toekomst altijd nog
terecht in Maasland. Het schilderachtige plaatsje is voer voor nostalgici. En wordt niet
bedreigd. Voorlopig.

