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Angst voor tunnel blijft
Vlaardingen De bewoners van de Zuidbuurt in Vlaardingen twijfelen of het uitstel van de
Blankenburgtunnel leidt tot een definitief afstel. De Tweede Kamer heeft het onderwerp
controversieel verklaard en het is aan de nieuwe regering om een besluit te nemen over de
tunnel.
Zuidbuurt sceptisch over uitstel Blankenburgtunnel
De Zuidbuurt tandenknarst al lange tijd over de komst van de Blankenburgtunnel. Het
landelijke gebied bij de Krabbeplas dreigt zijn groene karakter te verliezen door de aanleg van
de tunnel. Demissionair minister Schultz Van Haegen (VVD) had haar besluit al genomen en
er was een Kamermeerderheid voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Net voordat de
Tweede Kamer de allesbeslissende klap zou geven, viel het kabinet-Rutte.
In de Zuidbuurt hangen op verschillende plekken nog steeds de tekenen van protest, die
maandenlang duurden. Blankenburgtunnel? No Way!! staat op een groot doek. Het besluit
over de tunnel is met maanden uitgesteld en wat er uit de bus komt rollen, zal afhangen van de
nieuwe politieke verhoudingen. Een Blankenburgtunnel of wellicht toch nog de Oranjetunnel
bij Hoek van Holland?
Dreiging
De 48-jarige boer en Zuidbuurter Jan Olsthoorn denkt er het zijne van. Gisterochtend vroeg
las hij het nieuws dat de Blankenburgtunnel controversieel is verklaard. Maar om te zeggen
dat hij nu opeens een stuk optimistischer is en denkt dat de tunnel er helemaal niet komt?
,,Die dreiging is er altijd geweest. Al in de jaren 60 werd er voor het eerst gesproken over de
tunnel.
Olsthoorn ik ben hier de enige melkveehouder vreest dat de tunnel er toch komt. Voor hem
heeft dat ingrijpende gevolgen, want het tracé van de Blankenburgtunnel loopt dwars door
zijn 30 hectare tellende land. ,,Of het nu controversieel verklaard is of niet, het punt is
geenszins van de agenda verdwenen. De onduidelijkheid blijft nu.
Even verderop loopt llona van der Vegt met de kinderwagen over haar erf. De boerderij waar
zij samen met haar schoonfamilie woont, heeft een oprijlaan waar een gemiddeld stadsmens
van opkijkt: een lang grindpad met aan weerszijden weilanden waar lammetjes lopen. Paarden
staan in de wei. Zo landelijk, en zo dicht bij de stad. Dát is de Zuidbuurt. ,,Het is voorjaar en
dan is het prachtig hier, zegt Van der Vegt. ,,We hebben nu weer een jaar extra woonplezier,
zegt ze optimistisch. ,,Maar toch acht ik de kans klein dat de tunnel er niet komt. Zo reëel is
Ilona van der Vegt ook wel weer.
Hoop
Het actiecomité Blankenburgtunnel Nee hing afgelopen week wél de vlag uit. Het comité rept
op haar website van goed nieuws. De natuur- en bewonersorganisaties hebben hun hoop

gevestigd op de nieuwe Tweede Kamer. ,,Hopelijk laten zij de Blankenburgtunnel definitief
varen.
Niet iedere Vlaardinger is het daar mee eens. Aan de Zuidbuurt woont een man die zijn
paarden aan het verzorgen is. Zelf woont hij in het centrum van de haringstad. ,,Nu staat de
Beneluxtunnel al iedere dag dicht. Natuurlijk is het gebied hier mooi. Maar je moet ook naar
het grotere belang kijken. De Tweede Maasvlakte wordt aangelegd. Daar komen 4200 nieuwe
banen. En die Tweede Maasvlakte moet ook goed bereikbaar blijven. Vindt hij.

