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Oude hofstede geofferd voor oeververbinding
door Germa Graveland
ROTTERDAM Een monumentale herenboerderij bij Rozenburg dreigt met de grond gelijk te
worden gemaakt als besloten wordt tot de aanleg van de Blankenburgtunnel. De bewoners
van het pand vrezen dat honderden jaren geschiedenis geofferd zal gaan worden aan de
vooruitgang.
Er zijn wel protesten tegen de tunnel, maar dan vooral van de kant van Maassluis en het feit
dat er waardevolle natuurgebieden verloren zullen gaan. Maar hier, aan de Rozenburgse kant,
gaat cultureel erfgoed verloren , vertelt Rijk de Jong, die samen met zijn moeder Jannie woont
in de prachtig onderhouden woning.
De boerderij aan de Binnendijk werd al in de jaren vijftig van de vorige eeuw onteigend door
de gemeente Rotterdam, volgens De Jong onder dwang. Het was zeker niet vrijwillig. De
boeren kregen 10.000 gulden en mochten niet meer klagen. Maar terwijl er rondom oude
boerderijen sneuvelden voor industrie mocht de familie De Jong gewoon blijven wonen in het
gebied. Met als gevolg dat tussen de fabrieken het woonhuis en de schuur nog steeds fier
overeind staan.
Discussie De Jong volgt al jaren gespannen de discussie over de aanleg van een tunnel onder
de Nieuwe Waterweg en de keuze die eind dit jaar in Den Haag gemaakt zal worden tussen de
Oranje- en de Blankenburgtunnel. Hij hoopt dat gekozen wordt voor de eerste, maar weet
ook dat veel gemeenten een voorkeur hebben voor de Blankenburgvariant.
Zijn familie woont al ruim honderd jaar in de boerderij uit 1826. De koeien en paarden
hebben inmiddels plaats gemaakt voor een caravanstalling en een bonte verzameling dieren,
waaronder elf pauwen en een geit. Het is een enorm verlies als dit zou verdwijnen. Er zijn
heel veel details uit het boerenverleden bewaard gebleven, zoals een fornuis uit de
negentiende eeuw. Ook de gevel is helemaal authentiek.
Desondanks heeft de boerderij geen monumentenstatus, waarschijnlijk omdat eerst de
gemeente en nu de staat eigenaar is. Ik probeer overal aan te kaarten dat het gaat om cultureel
erfgoed, maar tot nu toe zonder resultaat.
In elk geval mogen moeder en zoon tot 2015 blijven wonen in het gebied, want dan zal pas
begonnen worden met de aanleg. Maar het gaat ons niet om ons dak boven het hoofd. Het
mooiste en historisch belangrijkste gebouw in de wijde omgeving dreigt te sneuvelen en het
lijkt alsof niemand het iets kan schelen.

