Overpeinzingen over Onderbanken…
Het is woensdagavond. Ondanks zich onheilspellend samentrekkende wolken
boven de westelijke hemel besluit ik mijn vertrouwde rondje
Maastrichterweg, Streekweg, Roerweg, Eindstraat en vervolgens weer
Maastrichterweg te lopen. Paraplu mee en wat kan er dan nog gebeuren?
Het IKL is begonnen met de nieuwe overstorten in de Maastrichterweg aan te
leggen. Ik heb er meer vertrouwen in dan in de eerdere oplossingen, die
waren echt geen succes. Als ik de Streekweg oploop zie ik dat het met het
weer menens wordt. Het was voorspeld, op elkaar botsende koude- en
warmtefronten.
Boven de weelderige boomgaarden en bosschages van Bingelrade hangen
dikke donkere, van onder opbollende, zelfs gitzwarte, wolken. Je denkt aan
fruit, zou de pluk gedaan zijn? Je denkt aan koele knapperige appels, aan
harde volzoete peren, vruchten uit eigen streek van de enige nog
overgebleven fruitteler. Om trots op te zijn, vol frisse levenssappen….. Bij de
Streekhof vallen de eerste druppels, roffelen op de bietenbladen, op de
inmiddels opgestoken paraplu, gaan over in zware plensregen en exploderen
tot een koud kokend waterballet rondom je heen. Als ik onder de N580 ben
doorgelopen en ik loop weer over de hooggelegen Roerweg, zie ik onder in
het dal bij Jabeek de auto’s met brutaal prikkende koplampen gedwee staan
wachten op de tijdelijke verkeerslichten. Het doet onwezenlijk aan, het
machtige en donkere zwerk boven de Viel en Hillensberg en de wachtende
speelgoedautootjes met hun priegellichtjes……Oh ja, de aanleg van de
rotonde. De aanleiding was uiteindelijk het zware busongeluk met
buitenlandse kinderen. De kruising was reeds lang berucht, maar provinciale
bestuurders zagen het niet, hadden de veel geroemde helikopterview,
hoorden ook niet de signalen van de lokale bestuurders totdat dit met die
bus gebeurde….. Ik kijk naar de inmiddels inktzwarte hemel, donkere
machten? Was dat ook met de besluitvorming over die rotonde het geval?
Overigens een goed en reeds lang gewenst besluit. Maar nee, zo mag je niet
denken, je moet blij zijn dat deze oplossing er nu eindelijk komt.
Als ik richting Eindstraat loop en zie dat de lucht begint op te klaren, denk ik
opeens aan het beeld van opstijgende AWACS vliegtuigen. Vanmorgen nog
gezien, ook tegen een grauwbewolkte hemel zie je de vier zwarte
rookslierten die de toestellen uitbraken. Daar kan niet veel goeds in zitten,
daar is al eens een raadscommissie mee bezig geweest, met die
uitlaatgassen…... Twee van die commissieleden zijn reeds overleden. Ik denk
onwillekeurig aan de kortheid van het leven, maar die verwenste
uitlaatgassen zie je nog elke dag…… ondanks een veelzeggend rapport over
“hohe Mengen krebserregender Stoffe, die der NATO bekannt sind” Ik denk
aan de Europese fijnstofnormen en ik denk weer aan donkere machten. Is
dat te veel gedacht? Inmiddels is de wolkbreuk overgegaan in zachte regen,
de lucht is gezuiverd, voorlopig althans……..
Wat zou er gebeuren als die donkere machten eindelijk eens het licht zouden
zien, iets ten faveure van Onderbanken zouden bedenken? Bij die rotonde
kon het opeens ook! Te veel gedacht alweer?
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