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Zorg om Marathonweg
VLAARDINGEN Bewoners langs de Marathonweg zijn bezorgd over de luchtvervuiling langs deze
drukke doorgaande weg in Vlaardingen. De bewonersvereniging Soenda pleit voor maatregelen,
zeker nu de Blankenburgtunnel komt.
Guido de Jong `Acht jaar later is er nog steeds geen oplossinggevonden'
`Over vijf jaar een vervuilende tunnel en weg'
De Marathonweg is een belangrijke verkeersader door de haringstad. De weg loopt van de afslag
Vlaardingen-West op de A20 naar de Deltaweg. De weg slibt geregeld dicht. Drie jaar geleden lag er
een aantal varianten op tafel om de weg aan te pakken. Er zou bijvoorbeeld een tunneltje onder het
spoor komen.
Met de naderende komst van de Blankenburgtunnel is de aanpak van de Marathonweg naar de
achtergrond geschoven. Juist deze nieuwe tunnel had de Marathonweg kunnen ontlasten, door open afrittem bij het tracé van de Blankenburgtunnel aan te leggen bij de Maassluisedijk.
,,Het vrachtverkeer kan daar dan gebruik van maken. Als je oortjes (op- en afritten) aanlegt, kun je
van de Marathonweg een zandweggetje maken,'' zegt Guido de Jong, de voorzitter van de
bewonersvereniging. Deze oortjes komen niet.
Smerigste straten
Daarmee is er geen oplossing voor de Marathonweg. In 2005 stond de weg al in de top 200 van
smerigste straten van Nederland. Al die tijd is er niets veranderd. ,,Toen wij acht jaar geleden ons
huis kochten, beloofde de toenmalige wethouder Bot dat er een oplossing zou komen voor de
vervuiling. De milieubelasting zou lager worden. Maar dat zei hij voor de crisis. Acht jaar later is er
nog steeds geen oplossing. En het is op de Marathonweg alleen maar drukker geworden.''
De bewonersvereniging heeft vorige week in een gesprek met de Vlaardingse wethouder Jan
Robberegt aangedrongen op de oortjes. De bewonersvereniging wil dat Robberegt zich daarover
alsnog uitspreekt in Den Haag. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft evenwel
al besloten om geen oortjes aan te leggen.
,,De vrees dat hierdoor de hoeveelheid verkeer op de Marathonweg meer toeneemt, is ons inziens
onterecht. De situatie is niet anders dan wanneer er helemaal geen Blankenburgtunnel zou
komen/zijn,'' zegt een gemeentewoorvoerster.

,,De in een milieueffectrapport voorspelde toename van het verkeer op de Marathonweg zal zich
naar verwachting nog steeds voordoen. Dat is `autonome groei'. De gemeente kijkt de komende tijd
naar mogelijke maatregelen.
De Jong meent dat er nog steeds kansen zijn. Bewoners van de Indische Buurt vinden dat er een
gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de oortjes. ,,Anders is de kans groot dat we over vijf
tot tien jaar een vervuilende Blankenburgtunnel hebben en een vervuilende Marathonweg.''

