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Waken over veenweide
Schipluiden De Midden-Delfland Vereniging bestaat 35 jaar. Voorzitter Ben van der Velde is
niet somber over de toekomst, maar ziet wel hoe er steeds meer van zijn geliefde landschap
wordt afgeknabbeld.
Ben van der Velde &discReturn;We willen stedelingen bewust maken van dit gebied
Midden-Delfland Vereniging bestaat 35 jaar
Kijk, zegt Ben van der Velde, dit was in 1900 het gebied Midden-Delfland. Dit was het in
1950 en dit in 2000. We zien een vlek groen op postzegelformaat te midden van een enorm
stedelijk gebied. Onze grootste angst is nu dat besturen van omliggende gemeenten gaan
zeggen: nu het allemaal zo klein is geworden, heb je er toch niks meer aan. Bouw maar vol!
De Midden-Delfland Vereniging wil eigenlijk helemaal niet aan politiek doen. Vijfendertig
jaar geleden werd de vereniging opgericht om boeren, burgers en buitenlui mee te laten praten
over de reconstructie van het karakteristieke veenweide gebied tussen Den Haag en
Rotterdam. We zijn eigenlijk een echte streekvereniging, zegt voorzitter Van der Velde. Geen
actiegroep en ook geen milieu- of natuurvereniging. Maar wij willen wel waken over het
speciale karakter van dit veenweide-gebied.
Inmiddels is er zoveel aan de hand dat de jubilerende vereniging zich niet meer uitsluitend
kan waken over karakteristieke kerkenpaadjes en boerenhekken. We hebben hier de
burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en Van Aartsen van Den Haag op bezoek gehad. O,
wat prachtig vonden ze dit gebied. Het moest vooral zo blijven. Maar vervolgens komen ze
wel met plannen voor een metropoolregio, waar mobiliteit prioriteit nummer één is,
constateert hij. En ze zijn vóór de aanleg van de Blankenburgtunnel, die rampzalig voor de
Aalkeetbuitenpolder zal zijn.
Toch is Van der Velden niet somber. Hij noemt zichzelf pragmatisch idealistisch . De
strategie van vereniging is nu gericht op de stedelingen en de bestuurders. We willen hen
bewust maken van de waarde van dit gebied. Zodat ze er in de toekomst vanaf blijven.
Voorafgaand aan de Midden-Delflanddag op 16 juni worden er in Delft en Vlaardingen
lezingen georganiseerd over de kaart van Cruquius, de geograaf die het agrarische gebied
rond 1700 nauwkeurig in kaart bracht. De steden zijn niet toevallig gekozen: ze hebben beide
die oude kaart nog in bezit.
En we willen nog meer dan in het verleden gesprekspartner worden van de overheid en andere
instanties. We hebben nu 2500 leden en dat is al een substantieel aantal. Maar dat moeten er
dit jubileujaar 3500 worden. Nee, dat is niet te ambitieus, vindt Van der Velden. ,,Straks fiets
ik weer door dit prachtige gebied. En er moeten nog veel mensen zijn die er ook zo over
denken.

