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Zuidbuurt op z'n best
VLAARDINGEN | Hoeveel Zuidbuurtdagen zullen er nog komen in de toekomst? Nu doet de
omgeving nog landelijk aan, straks ligt er een plak asfalt. Morgen zet de Zuidbuurt zijn beste
beentje voor tijdens de eerste Zuidbuurtdag. stéphan reket

`We willen graag laten zien hoe mooi het hier is'
Zeg Blankenburgtunnel en de schrik slaat menigeen om het hart in de Zuidbuurt. Het
weggetje kronkelt van Vlaardingen naar Maassluis. Omgeven door weilanden met
eeuwenoude boerderijen. De snelweg is ver genoeg om het verkeer niet te horen, als de wind
gunstig staat. De vrachtwagens op de A20 zien er uit als dinky toys.
Hoeve Avondrust uit 1887 is het levenswerk van Mirjam Warnars. Zij verkoopt in haar
boerderij streekproducten: jam, mayonaise, mosterd, het meeste van eigen bodem, maar ook
home made hamburgers.
De allereerste Zuidbuurtdag is een gevolg op de Vockestaertdag die vorig jaar op de
Vlaardingse hoeve werd gehouden. ,,Er kwamen tussen de 1000 en 1500 mensen,'' vertelt
Warnars. Met het zachte weer op komst rekent ze ook zaterdag op een succes. Op Hoeve
Avondrust is ook een dieren knuffelwei, en tevens een trekker en skelterparcours. Uiteraard is
de Landwinkel open.
,,We willen graag laten zien hoe mooi de Zuidbuurt is. Mensen vragen wel eens of ik op
vakantie ga. Dat ga ik nooit.'' Wie om zich heen kijkt, kan haar woorden wel begrijpen. De
randstad is hier dichtbij, maar toch ook weer ver weg. ,,Inderdaad, Je hebt hier sowieso een
vakantiegevoel.''
Met de naderende bouw van de Blankenburgtunnel, zal haar paradijsje wel voorgoed
veranderen. Naast de tunnel onder de Nieuwe Waterweg komt er ook een rijksweg naast de
Krabbeplas. Ze heeft zich ertegen verzet. ,,Maar sinds ik in Vlaardingen woon, heb ik me
tegen heel veel dingen verzet. Tegen de afbraak van oude boerderijen, de aanleg van de A4 en
de vuilstortplaats Lickebaert.''
Blankenburgmosterd
Langzaam maar zeker heeft ze zich er bij neergelegd dat de nieuwe tunnel er komt. ,,Heel
soms denk ik er wel eens aan om Blankenburgmosterd te maken. Het risico bestaat dan dat ze
denken dat ik die tunnel commercieel wil gebruiken en dat wil ik juist niet.'' De tunnel
betekent niet dat de Zuidbuurters hun boerderijen laten vervallen. Warnars: ,,Want het blijft
hoe dan ook een mooi gebied.''
De Zuidbuurtdag is morgen de hele dag. Naast de Hoeve Avondrust doen ook Boerderij
Nooitgedacht, Galerie van B en de Wijnboerderij mee.

