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Steun voor protestbos
Schipluiden Op de plek waar de toekomstige Blankenburgtunnel de grond uit komt wordt zaterdag
een `protestbos' geplant. Honderden bomen moeten de aanleg van asfalt tegenhouden. Er is veel
steun voor de actie. CDA Midden-Delfland hekelt de landelijke PvdA om haar draai in deze kwestie.
Remi Poppe `Je moet altijd hoop houden. Zekerheden heb je nooit'
Honderden bomen de grond in tegen tunnel
Op de grens tussen Maassluis en Vlaardingen heeft het er eerder om gespannen. In 1992
organiseerde Remi Poppe, met anderen, de aanplant van een volksbos tegen de aanleg van een grote
vuilstort. Het werd een klinkende overwinning voor de actievoerders. Nu hoopt men op een
herhaling van dit succes. Inzet is dit keer de aanleg van de Blankenburgtunnel. De hele gemeenteraad
van Midden-Delfland staat achter deze actie van de buren.
De bomen zullen op een strategische plek de grond ingaan. Poppe: ,,Op een plek die de plannen voor
de Blankenburgtunnel goed doorkruist, maar ook weer niet in het open weide gebied. Anders verziek
je dat weer.''
Bekeken
Sinds het nieuwe kabinet van PvdA en VVD in Den Haag zetelt lijkt de aanleg van de tunnel een
bekeken zaak. De PvdA heeft haar blokkade ingeleverd in de `uitruil'-onderhandelingen.
Zou het lukken om dit nieuwe volksbos tot volle wasdom te laten komen? En zou dat de aanleg van
de Blankenburgtunnel nog tegen kunnen houden? Poppe is strijdvaardig: ,,De minister (Schultz-van
Haegen) heeft gezegd dat ze rekening zal houden met het (bestaande) volksbos. Nou, dan kan ze een
tweede krijgen,'' zegt het voormalig SP-tweedekamerlid.
,,Bovendien 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 draait men door nieuwe bezuinigen de
beslissing straks weer terug.''
De voltallige gemeenteraad van Midden-Delfland staat achter de actie van de stichting Groeiend
Verzet, waarvan Poppe het gezicht is. Het lokale CDA heeft daarnaast de aanval ingezet op de
landelijke PvdA. Fractielid Attje Kuiken beloofde in een vorige kabinetsperiode plechtig dat zij zich
zou blijven verzetten tegen aanleg van de Blankenburgtunnel. Maarten van der Eijk, van CDA
Midden-Delfland: ,,De landelijke PvdA hoorde tot de felste tegenstanders en stelde dat zo'n
zesbaanssnelweg aan de zuidkant van het groengebied funest zou zijn voor ons MiddenDelflandgebied. Nu, nog geen jaar later, worden er gewoon honderden miljoenen uitgetrokken voor

een tunnel die een ramp is het unieke Midden-Delflandgebied. Dat is niet alleen een draai. Het maakt
de PvdA ook niet geloofwaardiger waar het om natuurbeleid gaat.''
In 1992 behaalde de bosplantactie landelijke aandacht. Toen werden in het totaal 16.000 bomen
geplant op een locatie waar nu nog steeds een bos- en natuurgebied ligt. Ook die actie had brede
steun van politiek en bevolking.

