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Verkeer staat muurvast
SPIJKENISSE Automobilisten waren gistermorgen uren bezig om van het eiland te komen.
Door het ongeluk met de lpg-truck bij Spijkenisse was de Botlektunnel tijdelijk afgesloten.
Het verkeer kon geen kant op. De metro was geen optie, door een storing ter hoogte van
Pernis.
Noodzaak extra tunnel is weer aangetoond
De file veroorzaakt door de gekantelde vrachtwagen zorgde tot verkeerschaos in Spijkenisse
en Hoogvliet. Tot aan de woonwijken stonden rijen met wachtende automobilisten. Ook op de
A15 tot Rozenburg stond het verkeer muurvast.
,,En dat nog wel tijdens de vakantie, zei deelraadsvoorzitter Pamela Blok geïrriteerd.
,,Inwoners van Rozenburg en Voorne-Putten konden echt geen kant op. Blok denkt dat de
chaos op de wegen niet alleen irritatie, maar ook een economische strop heeft opgeleverd. ,,Al
die mensen kwamen te laat op hun werk. Niemand en niets kwam meer binnen of kon weg.
Het ongeval gebeurde met de lpg-truck rond kwart voor acht s ochtends. Door de lastige plek
waar de wagen kantelde, recht boven de ingang van de Botlektunnel, werden alle rijbanen
tijdelijk afgesloten.
Rond half een s middags werd de vrachtwagen geborgen. Opnieuw werd de botlektunnel
afgesloten. Opnieuw leidde dat tot files. Reizigers werd aangeraden hun vertrek uit te stellen.
Blok ziet in de Blankenburgtunnel de oplossing voor de verkeersopstoppingen. ,,Die tunnel is
hier dringend nodig. De nood is echt hoog, klinkt het.
Ook wethouder Christel Mourik (VVD) uit Spijkenisse ziet in dit incident het zoveelste
argument dat de Blankenburgtunnel en de verlenging van de A4 er zo snel mogelijk moeten
komen. ,,Voor alle inwoners van het eiland en voor het havengebied, verduidelijkt ze.
Volgens de Spijkenisser wethouder Mourik toont dit ongeluk nogmaals aan hoe kwetsbaar de
ontsluiting van het eiland is. ,,Afgelopen jaren hebben wij steeds verteld hoe belangrijk het is
dat deze tunnel er moet komen.
Zij vindt het schokkend dat, nu de regio het eens is over de Blankenburgtunnel, de landelijke
politiek in Den Haag op de rem trapt. De aanleg van een tunnel onder de Nieuwe Waterweg is
controversieel verklaard en met minstens een jaar vertraagd.
Maar niet alleen met de auto was het gisteren lastig om het eiland te verlaten. De metro had
een storing bij Pernis. Een metrostel op lijn C raakte spanningsloos. Dat gebeurde op de
overgang van twee sporen, de wissels werden geblokkeerd.
Tenslotte was het ook nog dringen bij het pontje tussen Maassluis en Rozenburg. Volgens de
woordvoerder van Connexxion stonden er files van een paar kilometer.

