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Tunnel verplaatst files
Vlaardingen Het was even stil rond de Blankenburgtunnel sinds een besluit daarover
controversieel werd verklaard na het vallen van het kabinet. Gisteren stonden de tegenstanders
van de nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg weer eens zij aan zij, in Vlaardingen.
Attje Kuiken (PvdA) Blankenburg- tunnel is weggegooid geld
Tegenstanders staan zij aan zij bij protest
De discussie rond de tunnel is gisteren nieuw leven ingeblazen. Attje Kuiken (PvdA), Farshad
Bashir (SP), Rik Grashoff (GroenLinks), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Carla
Dik (ChristenUnie) verkondigden s ochtends hun boodschap temidden van het marktpubliek
op het Veerplein in Vlaardingen.
Deze verkiezingsactie op de markt was georganiseerd door de organisaties
Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, het
Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet.
Al eerder werkten zij samen bij tal van protestacties, al was het bijna tevergeefs. Op een haar
na was de kogel door de kerk. Er was een meerderheid in de Tweede Kamer vóór de aanleg
van de door de gemeenten op Voorne-Putten zo gewenste tunnel, die van Rozenburg onder de
Nieuwe Waterweg door naar een natuurgebied tussen Maassluis en Vlaardingen had moeten
komen.
GEJUICH
Met de nieuwe Kamerverkiezingen op komst ruiken de tegenstanders weer hun kans. ,,De
Blankenburgtunnel verplaatst de files alleen en lost niets op, zei Attje Kuiken op de
Vlaardingse markt. ,,Met andere woorden: Blankenburgtunnel Nee! Die tunnel, het is alleen
maar weggegooid geld . Gejuich van bezoekers op de markt was het gevolg.
De tegenstanders van de tunnel zijn bang dat de files alleen maar verschuiven naar andere
plekken en voorzien dat het juist drukker wordt op de Rotterdamse ring. De voorstanders zien
juist dat het havengebied beter bereikbaar wordt, maar ook dat het eiland Voorne-Putten beter
wordt ontsloten door de Blankenburgtunnel. Deze voorstanders, waaronder ook veel
havenbedrijven, lieten zich gisteren evenwel niet zien in het centrum van de haringstad.
Of de Blankenburgtunnel of wellicht tóch de westelijker gelegen Oranjetunnel tussen
Europoort en Hoek van Holland er alsnog komt, hangt af van de verkiezingsuitslag van
woensdag 12 september.
Nadenken
Susanne Kuijpers van de Vereniging Natuurmonumenten zei te hopen dat iedereen nu eens
echt goed kijkt naar de effecten van de Blankenburgtunnel voor de hele regio. ,,We moeten

breder kijken en goed nadenken waar we ons geld aan willen uitgeven. Dus niet zomaar een
tunnel ergens klakkeloos neerleggen, stelde Kuijper.
Er zijn voorlopig nog geen nieuwe acties gepland, ook niet van voorstanders.

