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Tunnel dupeert 85-jarige
ROZENBURG Als de Tweede Kamer vandaag de keuze van minister Schultz van Haegen
voor de Blankenburgtunnel steunt, komt de 85-jarige Jannie de Jong alsnog op straat te staan.
Zij moet dan, ruim vijftig jaar nadat haar boerderij in Rozenburg werd onteigend, plaatsmaken
voor de tunnel.
Rijk de Jong Gedwongen vertrek is stap te veel voor mijn moeder
Nieuwe verhuizing dreigt bij ja van Kamer
De sloop van haar woning is haar aangezegd door Rijkswaterstaat die de boerderij vier jaar
geleden in eigendom overnam van de gemeente Rotterdam. In de jaren 50 werden alle circa
25 boerderijen op het eiland Rozenburg onteigend voor de uitbreiding van de haven van
Rotterdam. Ook het vogelreservaat De Beer moest wijken.
Door een speling van het lot bleef de boerderij van Jannie de Jong als enige gespaard.
Rotterdam heeft zich jarenlang als nette huisbaas jegens de familie De Jong opgesteld, zegt
zoon Rijk de Jong, die romans schrijft onder het pseudoniem Aristide von Bienefeldt.
Verhuizen
Zijn moeder kent het klappen van de zweep, want ook haar ouders moesten drie keer
gedwongen verhuizen. Met de onzekerheid of ze in haar boerderij kon blijven wonen, heeft
De Jong leren leven. ,,Er wordt al zolang over de Blankenburgtunnel gesproken dat je aan het
idee went, zegt ze. Dat neemt niet weg dat ze samen met haar zoon alle partijen in de Tweede
Kamer heeft aangeschreven.
Het nog twijfelende parlement voelt vandaag minister Melanie Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu aan de tand over haar keuze voor de Blankenburgtunnel, die vanaf
Rozenburg onder de Nieuwe Waterweg door naar een natuurgebied tussen Vlaardingen en
Maassluis zou moeten lopen. Een mogelijk alternatief zou de meer naar het westen gedachte
Oranjetunnel zijn. De gemeenten op Voorne-Putten zien het liefst dat de Blankenburgtunnel
er komt, de buren aan de overkant van de Nieuwe Waterweg zijn daar juist faliekant tegen.
Hun voornaamste bezwaar is dat hij dan dwars door een natuurgebied komt te lopen. De Jong
hoopt dat er naar hen wordt geluisterd.
Optimistisch
,,Mijn moeder is best optimistisch, vertelt haar zoon Rijk. ,,Twee jaar geleden heeft ze een
hartaanval gehad, maar daarvan is ze goed hersteld. Het gaat nu heel goed. Maar een
gedwongen vertrek, dat is een stap te veel.
Zegt de Tweede Kamer ja tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, dan kan de
Rozenburgse nog zo n twee jaar in haar boerderij blijven wonen. Ze krijgt een

verhuisvergoeding van 8000 à 9000 euro, maar ze verliest behalve haar woning ook de
inkomsten van de caravanstalling op haar terrein.
Het ergste vindt ze het voor haar dieren: pauwen, ganzen, kippen en een geit. ,,Waar moet ik
die laten? vraagt ze zich bezorgd af.

