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EVEN VRAGEN AAN
Guus van Oostwaard,
Natuurmonumenten nodigt kleine en grote natuurliefhebbers uit om met een kopje chocolademelk
met de boswachter te proosten op het nieuwe jaar in Vlaardingen. Natuurlijk maakt boswachter
Guus van Oostwaard de bezoekers ook attent op het verdwijnen van het natuurgebied als de
Blankenburgtunnel wordt aangelegd. Valt er wel wat te toosten? ,,Het is niet alleen een toost.
We willen mensen ook laten inzien dat er grote veranderingen komen als de aanleg van de
Blankenburgtunnel doorgaat. Nu is alles nog open en groen, maar in hoeverre dat zo blijft, is nog
maar de vraag. Maar de bijeenkomst is ook een leuke manier om met bezoekers in gesprek te komen
en onze passie voor dit natuurgebied te delen.'' Waarom wordt er een nieuwjaarstoost
georganiseerd? ,,Als boswachter heb je vaak meerdere taken. Je houdt het landschap in de gaten,
begeleidt vrijwilligers, geeft rondleidingen en gaat veel met mensen om. We komen tijd tekort.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen bewoners een praatje maken en wij leggen hun wat uit
over de natuur en alles wat daarmee te maken heeft.'' Welke gevaren zijn er als de plannen toch
doorgaan? ,,De grote uitstoot van fijnstof brengt gezondheidsproblemen mee voor de bevolking
rondom de tunnel, bleek uit onderzoek. Het leidt tot een lagere levensverwachting. Dat is, naast de
vernieling van het landschap, zeker een probleem.'' Wat hoopt u de bewoners mee te geven? ,,Ik
hoop dat bewoners zich zodanig bewust worden van de negatieve effecten dat ze actie ondernemen.
Dit kan door middel van handtekeningen of door protesten. Toch gaat de nieuwjaarstoost niet alleen
daarover. We zullen er een gezellige middag van maken.'' Wat is uw nieuwjaarswens voor de
bewoners? ,,Ik hoop dat de aanleg van de Blankenburgtunnel niet doorgaat. Daarnaast wens ik alle
inwoners een goed jaar, waarin ze het mooie waarderen en het slechte kunnen overwinnen.''

