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Treurnis om tunnel is groot
WATERWEG De steun van de Tweede Kamer voor de aanleg van de Blankenburgtunnel is
hard aangekomen. De partijen die maandenlang actie hebben gevoerd, likken hun wonden. De
Zuidbuurt in Vlaardingen en Maassluis is teleurgesteld.
De bewoners van de Zuidbuurt zijn erg teleurgesteld
Met een aanpassing van het tracé is er uiteindelijk toch een meerderheid gekomen voor de
aanleg van de Blankenburgtunnel. Het was lang wachten op de stem van politiek Den Haag.
Keer op keer werd het tunneldebat uitgesteld.
Het CDA in de Tweede Kamer drong er met succes op aan een langere tunnel in het gebied
aan te leggen. De tunnel komt boven in het Oeverbos en duikt voorbij de Maassluissedijk
onder het spoor door om vervolgens net voor de A20 weer boven te komen. Daarmee is 80
miljoen euro gemoeid.
Gemeenten, milieu-organisaties en bewoners aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg
hebben lang gestreden tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel en vóór de Oranjentunnel.
Met de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen en Maassluis moet het Rotterdamse
havengebied beter bereikbaar worden. De gemeente Vlaardingen meent bij monde van
wethouder Cees Oosterom dat de Blankenburgtunnel een bypass voor de Beneluxtunnel
wordt, die de verkeersdruk niet verlaagt, maar de files verplaatst .
Met de langere tunnel door Midden-Delfland zou het gebied meer gespaard kunnen blijven.
Het tracé komt ten westen van de Vlaardingse Krabbeplas.
Zuidbuurt
De Zuidbuurt in Vlaardingen en Maassluis was lange tijd het symbool van het verzet tegen de
Blankenburgtunnel. Hier stonden de spandoeken in het groen van dit idylische buurtje aan de
rand van het verstedelijkte gebied. Stad gaat hier over in land, met de Krabbeplas als
recreatieplas.
,,Het is een dramatische oplossing voor een verkeerd probleem. En dat kost een miljard euro,
zegt Zuidbuurt-bewoner Marco Dalmeijer van de het actiecomité Blankenburgtunnel Nee.
,,Het verkeersprobleem ligt op de ring van Rotterdam, die tunnel leidt er straks ook naar toe.
Het wordt alleen maar drukker op de ring. Alleen daarom al is het een slechte beslissing,
betoogt Dalmeijer.
Snelweg
,,Daarnaast wordt er ook boerenlandschap vernietigd. Ze zeggen dat er een tunnelbak komt,
maar het gebied wordt gewoon doorsneden door een zesbaans snelweg. De bewoners van de
Zuidbuurt zijn erg teleurgesteld.

Pleitbrief
Aan de andere kant van de Nieuwe Waterweg staat de vreugde in schril contrast met die
teleurstelling. Wethouder Christel Mourik (VVD) van Spijkenisse is heel blij en tevreden met
het besluit dat de Tweede Kamer donderdag nam.
,,Het was nog best even spannend omdat er geen overduidelijke meerderheid voor de
Blankenburgtunnel was. Om de Kamerleden te overtuigen voor de Blankenburgtunnel te
kiezen, hebben de verschillende gemeenten op het eiland gezamenlijk een pleitbrief gestuurd.
Deze is vlak voor het tunneldebat overhandigd.
,,In de brief hebben we benadrukt dat de Blankenburgtunnel de beste oplossing is voor de
problemen. Het zorgt voor de ontsluiting van de haven, ontlasting van de Beneluxtunnel en is
bovendien goedkoper en beter dan de andere tunnels.

