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‘Rondje Rozenburg wordt zo completer’
Omwonenden kunnen zich laten informeren via de website www.blankenburgverbinding.nl.
‘Rondje Rozenburg wordt zo completer’
Over de Blankenburgverbinding wordt al twee jaar nagedacht. Een gevoelig onderwerp, niet in de
laatste plaats voor de mensen die in de omgeving ervan wonen. Zij zijn bezorgd over het
eeuwenoude landschap en het natuurrecreatiegebied.
Mirjam Boertje
ROZENBURG - Vanuit het ministerie is 25 miljoen euro extra uitgetrokken om het landschap, de
natuur en het recreatieaanbod in de omgeving van de nieuwe weg te versterken, het zogenoemde
Kwaliteitsprogramma dat moet zorgen dat de effecten van de aanleg van de Blankenburgverbinding
(de A24) draaglijker worden. De ontwerpers kijken in samenhang naar water, natuur, recreatie,
groen, lucht en geluid.
De groene gordel rond Rozenburg is volgens landschapsarchitect Yttje Feddes één van de
aandachtspunten. “Die willen we graag zo houden en zelfs verfraaien. Aan de oostkant van
Rozenburg komt een hoge grondwal met een mooie uitstraling om het dorp af te schermen van de
nieuwe weg. Daar komen hand- en voetbalvelden en een natuurlijke speelplek. Ook wordt het
fietsroutenetwerk uitgebreid en komen er bredere voetpaden. Het ‘Rondje Rozenburg’ wordt zo
completer.”
In de Rietputten en de nieuwe ‘waterharmonica’ bijvoorbeeld aan de noordkant wordt het water dat
uit de rioolzuivering komt, nog verder gereinigd om het opnieuw te gebruiken als oppervlaktewater.
Het schone water stroomt naar de Krabbeplas en de zwemplas, waardoor de blauwalg kan worden
teruggedrongen. “Daarmee krijgt dat recreatiegebied een nieuwe impuls”, zegt Raymond van
Keerberghen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). “De noordoever van de rivier wordt
een natuurlijk getijdenpark. Zo gebruiken we de komst van de weg als katalysator voor natuur en
recreatie. Er is een Landschapsplan gemaakt en er komt extra geluidbescherming op het
onderliggende wegennet. De weg is volgens planning in 2022 klaar. Overigens kost het hele
Kwaliteitsplan ruim 50 miljoen euro, dat is veel meer dan de 25 miljoen euro die het ministerie
beschikbaar stelt.”
Omwonenden kunnen zich laten informeren, zoals vorige week maandag tijdens een
informatieavond of via de website www.blankenburgverbinding.nl.

