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Remi Poppe klaar voor volksbos 2.0
BYLINE: STÉPHAN REKET
VLAARDINGEN De strijd tegen de komst van de Blankenburgtunnel krijgt een vervolg met het planten
van een nieuw volksbos. De Vlaardingse `beroepsactivist' Remi Poppe heeft met zijn actie inmiddels
honderden bomen verkocht.
Strijd tegen Blankenburgtunnel
Remi Poppe, oud-Kamerlid (SP) had eigenlijk nog niet zo heel veel ruchtbaarheid gegeven aan de
nieuwe actie. Als voorman van zijn eigen actiecomité Groeiend Verzet had hij vorige week wel een
berichtje op de website geplaatst, maar verder niets.
Toch, in een paar dagen tijd staat de teller op honderden verkochte bomen. Driehonderd
tegenstanders van de nieuwe tunnel bestelden een of meerdere boompjes, `inlandse gecertificeerde'
bomen.
Datum
De bomen zullen op een strategische plek de grond in gaan. ,,Op een plek die de plannen voor de
Blankenburgtunnel goed doorkruist, maar ook weer niet in open weide-gebied. Anders verziek je dat
weer,'' zegt Poppe. De plek heeft hij al lang in beeld, maar die houdt hij voor zich. ,,Pas op het
allerlaatste moment maken we dat bekend, net als de datum.'' De Vlaardingse SP'er is bang dat de
nieuwe bomenplant-actie zal worden gedwarsboomd
De strijd tegen de Blankenburgtunnel leek al lang beslecht sinds het nieuwe kabinet duidelijk voor
deze oeververbinding bij Maassluis en Vlaardingen heeft gekozen.
Op de website www.volksbos.nl kunnen mensen zelf een boom betellen, van vijf, tien of vijftien euro.
Zij moeten die vervolgens zelf gaan planten.
Poppe gaat met de actie terug in de tijd. In december 1992 togen zo'n zevenduizend inwoners van
Vlaardingen en Maassluis naar de Maassluisedijk om een boom te planten. Doel was om de vuilstort
in het Lickebaertgebied tegen te houden. Vijftienduizend bomen werden geplant. Die staan er nog
steeds en vormen samen het volksbos. De Vlaardingse revolte had succes, want de vuilstort is er
nooit gekomen.
Zekerheden

Zou het ook lukken om het volksbos 2.0 tot volle wasdom te laten komen? En om daarmee de
Blankenburgtunnel tegen te houden? Poppe is strijdvaardig. ,,De minister (Schultz-Van Haegen) heeft
gezegd dat ze rekening zal houden met het volksbos. Nou, dan kan ze een tweede krijgen!''
Bovendien, zo zegt Poppe, moet je altijd hoop houden. ,,En zekerheden in het leven heb je nooit,''
zegt hij over de keuze van het kabinet voor de Blankenburgtunnel. ,,Misschien draaien ze het door
nieuwe bezuinigingen wel weer terug.''

