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Fakkels tegen tunnel
VLAARDINGEN De tegenstanders van de Blankenburgtunnel vechten tot de laatste snik.
Bijna 700 mensen liepen zaterdag mee in de protestoptocht rond de Krabbeplas in
Vlaardingen. Het was de laatste kans om hun afkeer te tonen. Als de minister goed nadenkt en
haar huiswerk doet, komt ze tot een ander besluit.
Minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu, VVD) heeft haar voorkeur voor de
Blankenburgtunnel al uitgesproken, maar de Tweede Kamer moet donderdag nog een
standpunt bepalen. De angst voor de aanleg van de Blankenburgtunnel hangt nog steeds
boven de Waterweg, al lijkt menigeen zich al neergelegd te hebben bij de komst van de
tunnel.
Het was een indrukwekkend gezicht. Bijna 700 tegenstanders van de tunnel liepen met
fakkels in een lange rij achter elkaar rond de Krabbeplas. De optocht ging door het
recreatiegebied waar straks, als de plannen van de minister doorgaan, de Blankenburgtunnel
en een zesbaanssnelweg komen te liggen.
,,Ik wist dat er een goede opkomst zou zijn, want de aanmeldingen stroomden binnen de
afgelopen dagen. Wat ik nu zie is hartverwarmend, vertelt Remi Poppe, voorzitter van
Groeiend Verzet.
Uitstel
De laatste strohalm werd met beide handen vastgepakt. Binnenkort buigt de Tweede Kamer
zich over de tunnelkwestie. Al maanden voeren inwoners, milieuorganisaties en actiecomités
actie tegen de tunnel. Ze zijn bang dat het groen van Midden-Delfland verloren gaat en zien
liever de Oranjetunnel verschijnen bij Hoek van Holland. ,,We hebben aan alle acties
meegedaan, vertelt Rik Suijker. ,,Ik heb altijd in Vlaardingen gewoond en heb het gebied zien
worden tot wat het nu is. De tunnel mag hier gewoon niet komen.
Ook al heet de minister haar voorkeur bepaald, de tegenstanders blijven standvastig. ,,We
denken zeker dat deze optocht invloed heeft. Je moet elke legale manier aanpakken om je
stem te laten horen. Het blijft een doldriest idee, vindt de Schiedamse Adrie Zoutendijk. ,,De
mensen hier moeten het hebben van de natuur in de regio. Op zondag is het voor fietsers file
rijden. Zo druk is het dan.
De minister kan bij de mensen die zijn afgekomen op de actie van Groeiend Verzet weinig
meer goed doen. Telkens als haar naam valt, volgt boegeroep. ,,Actievoeren helpt. De Tweede
Kamer heeft het besluit over een nieuwe tunnel al uitgesteld, zegt Poppe hoopvol. ,,Van
uitstel komt afstel. Schultz van Haegen kan haar keuze niet onderbouwen. Wij gaan nu die
tunnel tegenhouden.
Ingesloten

Vlak voor de protestoptocht vertrok vanaf paviljoen De Krabbeplas sprak de burgemeester
van Vlaardingen Tjerk Bruinsma de mensen toe. ,,De Kamer moet een beter besluit nemen en
kiezen voor de Oranjetunnel. Met nog een snelweg raken we hier ingesloten. Als de minister
goed nadenkt, komt ze tot een beter besluit.
Joost van der Vaart, inwoner van Vlaardingen en vrijwilliger bij Natuurmonumenten, is
minder positief. ,,De keuze is al gemaakt, maar we moeten het toch proberen.

