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Grote zorgen om tunnel
MIDDEN-DELFLAND De emoties lopen op nu de beslissing over de locatie van een nieuwe
tunnel onder de Nieuwe Waterweg nadert. De gemeenteraad hield een extra vergadering en de
bevolking spreekt zich mordicus uit tegen de Blankenburgtunnel.
De lokale bevolking rond de plaats waar de Blankenburgtunnel aangelegd zou moeten
worden, maakt zich grote zorgen. Bijna 80 procent ziet de kwaliteit van de leefomgeving hard
achteruit gaan. Luchtverontreiniging, het verdwijnen van groen en natuur en het geraas van
verkeer vormen een bedreiging van de leefomgeving, vinden zij.
Bewoners van Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam hebben dat te kennen
gegeven in een representatieve steekproef die TNS Nipo heeft uitgevoerd in opdracht van
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is een verklaard tegenstander van aanleg van de
Blankenburgtunnel. ,,Wij willen dat die tunnel er echt niet komt. En hij komt er ook niet. Hier
is zoveel verzet tegen, zei boswachter Dirk Kunst eerder al in deze krant. Natuurmonumenten
heeft een oude eendenkooi in beheer op de bedreigde locatie.
Bevolking
Inmiddels ziet het er echter naar uit dat de tunnel er wel gaat komen, precies op de plek waar
de bevolking die niet wil. Minister Melanie Schultz van Haegen neemt volgende week een
beslissing. Zij lijkt op dit moment vooral oor te hebben voor de economische argumenten van
tuinders en het Rotterdamse havenbedrijf, die zo snel mogelijk een vlotte doorstroming van
het verkeer op de ring van Rotterdam willen. De betrokken gemeenten zien de
Blankenburgtunnel als een ernstige bedreiging van het laatste stuk open land.
Voorwaarde
Het stadsgewest Haaglanden adviseert nu de aanleg van de Blankenburgtunnel, zij het onder
voorwaarde dat het Midden-Delflandgebied niet wordt aangetast en er niets te zien mag zijn
van de weg. Daarmee wijkt Haaglanden af van een eerder standpunt dat juist de voorkeur gaf
aan de meer westelijk gelegen Oranjetunnel. Tot verbazing van velen zou de Haagse
wethouder Smit gezegd hebben, zo vertelde het Midden-Delflandse raadslid Trouwborst, dat
het dagelijks bestuur dat standpunt was vergeten . Volgens Trouwborst hebben de leden van
Haaglanden toen niet meer de kans gehad in te grijpen. In tegenstelling tot de gemeenten
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en deelgemeente Hoek van Holland, die
alle opteren voor de Oranjetunnel, is Westland als enige voorstander van de Blankentunnel. In
Westland is verreweg de meeste weerstand tegen de Oranjetunnel.

