AD/Rotterdams Dagblad
16 maart 2013 zaterdag

`Prachtig bos' in de maak
VLAARDINGEN Meer dan achthonderd mensen komen vandaag gewapend met een schep
naar de Zuidbuurt in Vlaardingen om een protestboom te planten. Zij hopen zo alsnog de
komst van de Blankenburgtunnel tegen te houden. Het Vlaardingse gemeentebestuur doet niet
mee.
Protestbomen gevoelig bij gemeentebestuur
Initiatiefnemer Remi Poppe, oud Tweede Kamerlid (SP) was gisteren al druk in de weer met
de actie. Op een terrein van 80 bij 200 meter gaan de boompjes de grond in. Laat op deze plek
nou net het tracé van de Blankenburgtunnel zijn gepland.
Hier en daar werden gisteren al wat kuilen gegraven, zodat de boompjes wat makkelijker
kunnen worden geplant. De afgelopen weken konden bij de Stichting Groeiend Verzet bomen
worden gekoch. ,,We hebben er 1700 verkocht, meer kan ook niet. Het terrein komt vol te
staan,'' zegt Poppe.
De bomen gaan de grond in vlakbij de Zuidbuurt. Diverse politieke partijen in de regio
hebben hun steun al gegeven. ChristenUnie/SGP uit de Vlaardingse gemeenteraad heeft een
boompje gekocht, de voltallige gemeenteraad van Midden-Delfland steunt de actie, en vanuit
Rotterdam komt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte langs. Hij wordt vergezeld door
zijn Schiedamse collega Ed Gloudi en Kees Borsboom uit Vlaardingen. Zij zullen ook een
schep meenemen.
Tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel is veel verzet geweest. De tunnel en de wegen
ernaartoe komen bij Vlaardingen en Maassluis. Het project is bedoeld om het havengebied
beter toegankelijk te maken. De tegenstanders vrezen dat het groen verloren gaat.
Oranjetunnel
Gemeenten, milieuorganisaties en bewoners hebben geprobeerd om de Blankenburgtunnel
tegen te houden. Zij opteerden voor de aanleg van de Oranjetunnel bij Hoek van Holland.
Het Vlaardingse gemeentebestuur heeft een flinke lobby gevoerd en schakelde daar een
bureau voor in. Datzelfde gemeentebestuur laat de actie van vandaag links liggen. Althans,
officieel.
De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) doet op persoonlijke titel mee aan de actie.
,,Ik doe dat als verontruste Vlaardinger. Ik heb op eigen kosten tien bomen gekocht en die ga
ik ook zelf planten.''
Het gemeentebestuur is in gesprek over een inpassing van de tunnel en vindt het daarom niet
gepast om mee te doen.

