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Tunnel kan `de boom in'
vLAARDINGEN Honderden mensen hebben in Vlaardingen uit protest boompjes geplant tegen de
komst van de Blankenburgtunnel. Veel Vlaardingers zagen het als een laatste sprankje hoop om de
plannen van de minster te dwarsbomen. `Die tunnel kan de boom in.'
Protest tegen komst van Blankenburgtunnel
Op de plek waar minister Schultz-van Haegen (Verkeer) de veel besproken Blankenburgtunnel wil
bouwen, staan nu 1700 boompjes. Ze zijn zaterdag geplant door mensen die elke kans aangrijpen om
te laten merken dat ze de tunnel niet in `hun' natuurgebied willen.
,,Je kunt wel boos en verdrietig worden, maar dat schiet niet op," zeggen Fineke Jongejans en Theo
Mineur. Ze hebben zojuist vier boompjes in de grond gezet. Iedereen mag aan zijn of haar boom een
kaartje hangen. ,,`Hier geen takkentunnel' en `de tunnel kan de boom in' leek ons wel toepasselijk.''
Het aanleggen van het tweede protestbos in de Zuidbuurt is opnieuw een poging van actiecomité
Groeiend Verzet om de tunnel tegen te houden. Een poging waar er al vele van zijn geweest, maar
die nooit slaagden. Zo was er een fakkeloptocht rond de Krabbenplas en zaten inwoners een dag lang
langs de weg.
In 1992 werd het eerste verzetsbos geplant, toen om een vuilnisstortplaats tegen te houden. Zo'n
7000 Vlaardingers en Maassluizenaren togen naar de Maassluisedijk en plaatsten 15.000 bomen.
Met succes, want de stortplaats is er nooit gekomen.
Kans
Lang niet zoveel Vlaardingers verzamelden zich afgelopen zaterdag, maar voorman Remi Poppe van
Groeiend Verzet heeft opnieuw goede hoop. ,,Toen was alles al geregeld, maar ging het toch niet
door. Het is wel heel wat voor politici om een bos van 10.000 euro dat door de mensen zelf is geplant
weg te halen. En mocht ze dat alsnog doen, gaan we voor onze bomen staan,'' zegt hij strijdvaardig.
Niet iedereen is zo optimistisch. ,,Hoeveel kans van slagen het heeft durf ik niet te zeggen, maar je
moet altijd je stem laten horen,'' zegt Nico Scheffer. ,,Ik ben niet tegen het oplossen van
verkeersproblemen, maar de argumenten voor deze tunnel kloppen niet.''
Ook Jongejans en Mineur hebben er een hard hoofd in, maar willen daar niet aan toegeven. ,,Er is
een crisis. De politiek kan makkelijk bezuinigen door de tunnel niet te bouwen. Dat geld steek je zo in
je zak.''

