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Tunnelstrijd naar climax
VLAARDINGEN De klokken luiden zaterdag om vijf voor twaalf in heel Vlaardingen als
protest tegen de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel. Al maandenlang voeren
gemeentes, inwoners en instellingen een felle strijd. Het verzet concentreert zich aan de
noordkant van de Nieuwe Waterweg. Voorne-Putten roert zich nauwelijks. Daar zijn ze juist
vóór.
De omslag van deze week, van vrolijk zomerweer naar sombere herfstsferen, staat symbool
voor de gemoedstoestand aan de Zuidbuurt in Maassluis en Vlaardingen. De Zuidbuurt, een
langgerekte polderweg, biedt rustzoekers al eeuwen een blik op het groen. Oude boerderijen
met lange oprijlanen tussen de weilanden door bepalen het beeld. Maar ook nieuw
opgetrokken kasten van huizen staan langs de Zuidbuurt. Het is duidelijk dat er hier iets
broeit. Op verschillende plekken staan protestuitingen tegen de aanleg van de
Blankenburgtunnel, op het weiland, in de voortuin. De strekking is simpel: die verafschuwde
tunnel mag er niet komen.
Vriend en vijand is het er over eens dat er een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg
moet komen. De tunnel is nodig om de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied te
verbeteren. Het gaat daarbij tussen de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Minister
Schultz Van Haegen neemt volgende maand een beslissing over de nieuwe tunnel.
De bewoners in de Zuidbuurt houden er ernstig rekening dat de Blankenburgtunnel en
bijhorende wegen dwars door dit gebied komen. De 62-jarige Sjaak Vellekoop is zo trots op
zijn boerderij. ,,Ik ben hier geboren en ben vijftien jaar geleden teruggekomen. Ik heb de
boerderij van mijn familie overgenomen. Pas hebben we het oude stuk afgebroken en een
nieuw woonhuis voor mijn zoon laten bouwen. Die woont hier nu ook. Net nu het klaar is,
krijgen we dit verhaal. De Vlaardinger knikt naar het weiland even verderop. ,,Daar, waar de
schaapjes lopen, daar komt die. Zijn toon is een mengeling van berusting, twijfel en woede.
De aanleg van de Blankenburgtunnel is het gesprek van de dag. ,,Tuurlijk. Je staat er mee op
en je gaat er mee naar bed, zegt hij. ,,Het is knap waardeloos als die er komt. Weet je wat het
voordeel is van hier wonen? Je woont vlakbij de stad, maar toch buitenaf.
Zijn buurvrouw Tineke Sonneveld ontploft zowat als de aanleg van de Blankenburgtunnel ter
sprake komt. ,,Ze hebben in het verleden miljoenen gestoken om dit gebied open en groen te
houden en als recreatiegebied in te richten. Ze is de bewoonster van de Sarijnenhove uit
1500/1550. De boerderij, een rijksmonument, deed in de zeventiende eeuw nog dienst als
zomerverblijf van de Delftse burgemeester Nicolaes Boogaert. ,,Mijn roots liggen hier in de
Zuidbuurt. Mijn opa kwam hier in 1906 wonen.
Zij koestert de groene long, aan de rand van de Krabbeplas. ,,Er was pas nog een groene
specht op mijn erf, afgelopen voorjaar zelfs een ijsvogel.
Links en rechts van de Sarijnenhove staan twee van de drie mogelijke tracés ingetekend. ,,Op
honderdvijftig meter, naast ons huis. Ik hoor straks het constante gesuis van de auto s. Wat

denk je wat dat betekent voor de luchtvervuiling met al dat fijnstof? Het polderuitzicht gaat
verloren.
Protestkrabbel
Niet alleen de Zuidbuurt vreest de tunnel. Meer dan twintigduizend mensen hebben een
protestkrabbel neergezet. Want niet alleen de Zuidbuurt loopt gevaar, ook een belangrijke
deel van het groene Midden-Delfland.
Organisaties als Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, het
actiecomité Blankenburgtunnel Néé waarschuwen daar al maanden voor. Wie bijvoorbeeld op
de A20 richting Hoek van Holland rijdt, kan de protestborden langs de weg niet zijn ontgaan.
De tegenstanders kiezen dan ook massaal voor de aanleg van de Oranjetunnel in het
Westland.
Toch is het een misvatting dat iedereen tegen de Blankenburgtunnel is. Het is meer dat de
tegenstanders harder roepen en beter zijn georganiseerd. De Vereniging van Verontruste
Burgers van Voorne merkt fijntjes op dat er een publiciteitscampagne tegen de
Blankenburgtunnel aan de gang is en ook een flinke lobby is losgelaten op Tweede
Kamerleden. Voorne-Putten ziet de Blankenburgtunnel juist graag komen. De filedruk op de
A15 wordt dan minder en de automobilist krijgt een alternatief voor de Botlektunnel.
,,Een coalitie van Natuurmonumenten, de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en
anderen voeren de laatste maanden agressief actie tegen de Blankenburgtunnel. Onterecht
wordt gesuggereerd dat er ernstige schade aan het hele natuurgebied Midden- Delfland wordt
aangebracht. Maar in feite gaat het over een stukje snelweg van enkele kilometers tussen de
Nieuwe Waterweg en de A20.
Westland
Ook vanuit het Westland klinkt een ander geluid. Daar pleit de actiegroep Oranjetunnel? Nee!
van Arie van Dijk tégen de aanleg van de Oranjetunnel, onder het mom van geen Rotterdams
vrachtverkeer vanaf de Maasvlakte door het Westland . Maar ook het schaarse groen moet in
het Westland behouden blijven.
Voor de Blankenburgtunnel, tegen de Blankenburgtunnel, voor de Oranjetunnel, tegen de
Oranjetunnel. Voor iedereen wordt het een spannende tijd. En iedereen neemt zijn stellingen
in. Zaterdag moet de Vlaardingse Krabbeplas hét epicentrum worden van het
Blankenburgverzet. Om half twaalf start daar de manifestatie. Dan wordt ook het aantal
handtekeningen bekend gemaakt. Dan wordt de noodklok letterlijk geluid, dat gebeurt zelfs in
heel Vlaardingen.
Remi Poppe
De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van het actiecomité Blankenburgtunnel Nee,
Groeiend Verzet van oud-kamerlid Remi Poppe, Milieudefensie, Milieufederatie ZuidHolland en Natuurmonumenten.

Maar de tunnelstrijd zou de tunnelstrijd niet zijn als er geen tegenreactie zou komen. Inwoners
van Voorne-Putten worden al gekscherend via Twitter opgeroepen om ook naar de
Krabbeplas te komen. Om een voorgeluid te laten horen.

