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Zuidbuurt weent om tunnel
VLAARDINGEN Het verdriet is goed te voelen rond de Krabbeplas in Vlaardingen, nu de
keuze voor de Blankenburgtunnel is gemaakt. Het paradijsje van de bewoners komt onder
druk te staan. Het is walgelijk, gewoon een natuurramp.
Over een paar jaar scheuren hier de auto s voorbij
Minister Schultz Van Haegen (infrastructuur en milieu) nam woensdag het besluit waar
iedereen in de Zuidbuurt in Vlaardingen en in Maassluis al voor vreesde: de aanleg van
Blankenburgtunnel.
Dagen, weken en maanden is het protest te horen geweest in de Zuidbuurt, het fraaie groene
gebiedje langs de Krabbeplas en omgeving. Dat het protestspandoek door de harde wind in
het water is gevallen, is wellicht symbolisch voor de gedwongen capitulatie.
In de woorden van Aleide Dijkshoorn is nog meer symboliek te beluisteren: ,,Hoe het gisteren
onweerde staat voor de toorn van de natuur die boos is.
Dijkshoorn zit aan tafel in haar boerderij, die jaren dienst doet als de brocante Jan Huygen in
de ton . Alles wat oud is en waar je op kunt zitten, is zo n beetje hier te koop. Een lange
oprijlaan en overal houten tonnen, maken het beeld van Frankrijk in de Hollandse polder
compleet.
Paradijsje
,,We proberen er hier een paradijsje van te maken, ook voor de tijd na mijn dood. Maar het
paradijsje van de Zuidbuurt verandert in een hel. Op een meter of tweehonderd komt de weg
te liggen die het gebied in tweeën zal splijten. ,,Over een paar jaar scheuren hier de auto s
voorbij.
Weg rust, weg idyllische Zuidbuurt. ,,Het wordt totaal vernietigd, ik begrijp er niets van.
Twintig jaar geleden is er zoveel geld in dit gebied gestoken om het hier te maken zoals het is.
Weggegooid geld, concludeert Dijkshoorn.
Zij is van de oude garde, eentje die is opgegroeid in de Zuidbuurt. Geen import, zoals een
aantal Zuidbuurters. ,,Ik ben de derde generatie die hier woont. Tot mijn 18de heb ik hier
gewoond. Op mijn 38ste ben ik teruggekomen, toen ik de boerderij kocht van mijn ouders.
Waar de weg komt, was vroeger het land van mijn vader.
Aleide Dijkshoorn heeft het onheil wel zien aankomen. Normaal is ze iemand die op de
barricades staat, maar nu was zij daar niet voor te porren. ,,Je kunt wel protesteren tegen de
tunnel, maar het was allang beslist dat het de Blankenburgtunnel zou worden, zegt ze op bijna
samenzweerderige toon.

Het humeur in het even verder gelegen paviljoen Krabbeplas van het Maassluise echtpaar
Jongeling is al niet veel beter, al kan het ophangen van de kerstverlichting daar ook de
oorzaak van zijn.
Toch, wanneer het woord Blankenburgtunnel valt, staat de blik wel degelijk op chagrijn. Het
tracé van de Blankenburgtunnel komt ten westen van de Vlaardingse recreatieplas.
Snufferd
,,Daar rijden straks de auto s, zegt Tonnie Jongeling, wijzend naar de andere kant van de plas.
,,Dat is toch helemaal niets? Het is zo n schitterende polder hier. Wandelaars en fietsers
komen hier geregeld. Hier een uniek stukje natuur in de stad. Op alles wordt bezuinigd, maar
dan krijg je m hier gewoon voor je snufferd.
Hoewel de auto s op z n vroegst in 2020 door de nieuwe tunnel rijden, ziet Jongeling nog wel
een mogelijk voordeeltje. ,,Het wordt vanuit Rozenburg wel makkelijker om hier te komen,
misschien levert dat extra klanten op voor ons.

