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`Band met de steden aanhalen'
Jan-hendrik bakker
INTERVIEW
`Nu kan ik weer strijden tegen de A4 en de tunnel'
`Kijk eens naar dat mooie landschap. Elke dag genieten we weer van het uitzicht. De wolken kunnen
zich prachtig opstapelen boven de horizon. Precies een schilderij van een zeventiende-eeuwse
Hollandse meester,'' zegt Marja van Bijsterveldt terwijl ze in de vensterbank gaat zitten om te
poseren voor de fotograaf.
Midden-Delfland is haar oude liefde. Nu ze minister af is, is Marja van Bijsterveldt terug op haar plek.
Ze begon er ooit als burgemeester van Schipluiden, toen de jongste burgemeester van het land, en
leidde de geboorte in van de fusiegemeente Midden-Delfland.
Met de oprichting van die gemeente in 2004 werden de dorpen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn
samengevoegd. De nieuwe gemeente kreeg de zorg voor het open veenweidegebied, terwijl meer
westwaarts de grote, ruim 100.000 bewoners tellende tuinbouwgemeente Westland ontstond. Ter
vergelijking: de gemeente Midden-Delfland telt 18.000 inwoners.
Marja van Bijsterveldt geldt als een groot bestuurlijk talent. Binnen het CDA is ze een gezaghebbend
persoon. Na haar ministerschap is Van Bijsterveldt nu voorzitter van het Ronald McDonald
Kinderfonds, haar betaalde functie. Daarnaast heeft ze twee onbetaalde bestuursfuncties. Een
daarvan is het voorzitterschap van de Midden-Delfland Vereniging, een invloedrijke en
breedgedragen streekvereniging.
Een grote overgang, van het ministerschap naar dit leven?
,,Ja, maar ik ben er blij mee. De jaren in Den Haag waren mooi maar ook heel zwaar. Je kunt dat niet
te lang doen. Toen het kabinet-Rutte I viel was dat even een teleurstelling, maar ook een goed
moment om te stoppen. Ik vind het heerlijk dat ik nu weer vrijwilligerswerk kan doen. Dat hoort echt
bij me. Ik wil iets voor de gemeenschap doen.
,,Midden-Delfland is een heel vitaal gebied, met zoveel creatieve mensen. Daar wil ik in meefunctioneren. Dat kon allemaal niet toen ik regeringsfuncties had. Bestuurswerk, als je er al tijd voor
hebt, is uit den boze. Terecht hoor. Maar wist je dat je als staatssecretaris zelfs niet eens een
symbolische functie kunt hebben als beschermvrouwe van de Midden-Delfland Vereniging?''
Bent u gevraagd? Met zo'n netwerk bent u natuurlijk erg aantrekkelijk.

,,Nee, het is anders gegaan. De vorige voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging, Ben van der
Velde, kwam aan mij vragen of ik geen goede kandidaten wist om hem op te volgen. Later vertelde ik
dat aan iemand anders. Die reageerde met: is het dan niets voor jou? Ik ben toen pas na gaan denken
en bedacht dat ik dat inderdaad wel erg graag wilde. Ik heb zelf zo veel met Midden-Delfland!''
Maar u moet straks wel namens de Midden-Delfland Vereniging een besluit bestrijden dat is
genomen door het kabinet waar u zitting in had: de aanleg van de Blankenburgtunnel.
,,Iedereen die mij kent, weet dat ik tegen ingrepen als de A4 en de Blankenburgtunnel was en ben.
Tijdens de kabinetsperiode kon ik niets zeggen, want een kabinet hoort met één mond te spreken,
maar nu ben ik weer vrij om er in alle openheid voor te gaan. Het is een grote ingreep in een heel
kwetsbaar gebied.
,,Maar het debat is ook nog niet voorbij. Er liggen meer dan tweeduizend bezwaren, waaronder een
zeer doortimmerde zienswijze van de verzamelde milieufederaties, Natuurmonumenten en onze
vereniging. Daar staat een heel goede argumentatie in tegen de tunnel, die echt niet zomaar ter zijde
geschoven kan worden. Niet alleen het open en groene landschap wordt aangetast, maar de
verkeersdruk op de A20 en het Kethelplein gaat ook grote problemen geven.''
Wat valt u op dit moment op aan de vereniging?
,,De Midden-Delfland Vereniging bestaat 35 jaar en dat is te merken. Er is enorm veel werk verzet.
Aan activiteiten doen we veel. We hebben de Midden-Delfland Dag, inmiddels een begrip, en ons
magazine is uitstekend. Maar er zou wel veel gerichter samengewerkt kunnen worden, heb ik de
indruk.
,,Je moet `Midden-Delfland' eens googelen! Dan komt er een stroom aan treffers. Behalve onze
vereniging is er Groen Goud van de ondernemers, de cultuurhistorische groep Midden-Delfland is
Mensenwerk, Vockestaert is de club van agrarische natuurbeschermers, en de LTO is van de boeren.
Dat is enerzijds natuurlijk fantastisch, want het blijkt dat er veel energie in het gebied zit. Maar het
wordt nu ook tijd om de krachten te bundelen. Je moet waken voor versnippering.''
Wat zijn uw plannen ?
,,Voorlopig ben ik vooral in gesprek met diverse betrokkenen. Ik heb wel het gevoel dat er nu een
nieuwe tijd aankomt, waarin de vereniging mogelijk een andere, nieuwe rol zal moeten gaan spelen.
Dat is echt een uitdaging.
Midden-Delfland valt niet meer onder de Reconstructiewet. De herinrichting is voltooid, de A4 wordt
aangelegd en er is geld voor natuurcompensatie gekomen. Daarmee is een tijdperk afgesloten.
,,Er is nu sprake van metropoolvorming op de as Den Haag-Rotterdam die zowel kansen biedt als een
gevaar kan zijn. Door het aflopen van de Reconstructiewet is er een bescherming weggevallen.

Allerlei krachten krijgen nu meer invloed. Die ontwikkelingen hebben ook voor onze vereniging
consequenties.''
Welke kant zou het dan op moeten?
,,De Midden-Delfland Vereniging is er per traditie altijd geweest voor boeren, burgers en buitenlui. Ik
denk dat de mensen uit de grote steden nu meer onze aandacht moeten krijgen. We moeten meer
leden in de steden krijgen. De versterking van de band tussen stad en land heeft prioriteit. Het is
absoluut noodzakelijk dat die hechter wordt. Als in Rotterdam, Den Haag en de andere steden bij de
burgers het gevoel ontstaat dat het Midden-Delflandgebied ook van hén, de stedelingen, is, dat ze er
kunnen genieten en recreëren, zal daarmee meer maatschappelijke verantwoordelijkheid ontstaan
voor het behoud ervan.''
Van Bijsterveldt wijst er op dat bestuurders van de grote steden moeten inzien dat het
vestigingsklimaat van de zuidelijke Randstad steeds verder verslechtert. ,,Midden-Delfland is wat dat
betreft een unieke troefkaart,'' zegt ze.
De vereniging moet dus actiever worden in de steden?
,,Ik geloof zelf dat we de omliggende steden niet als een bedreiging moeten zien, maar juist als een
kans. We moeten ons dus meer in de steden laten zien. In Rotterdam heeft wethouder Alexandra van
Huffelen een regionale voedselraad opgericht, met vele deskundigen uit de sectoren van onderwijs,
vrije tijd en woningbouw. Daar zouden we direct bij moeten aansluiten.
,,Overal wordt gesproken over de problematiek van stad en voedsel. Dat de verbinding korter moet
worden. Midden-Delfland is natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van een plek waar voedsel
geproduceerd wordt vlak bij de stad. Als dat besef eenmaal doordringt bij de stedelingen en de
bestuurders, dat de steden het land nodig hebben voor voedsel en recreatie, ontstaat er een gevoel
van mede-eigenaarschap van het gebied. Daar kun je dan nog veel voordeel van hebben.''

