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`Tunnel mag uitzicht niet verpesten'
VLAARDINGEN De aanleg van de Blankenburgtunnel leidt ertoe dat het landschap in tweeën wordt
geknipt. In het weidelandschap komt een tunneldak dat een tot twee meter boven het maaiveld
uitsteekt. Dat maakt de gemeente Vlaardingen duidelijk in haar bezwaar tegen de minister.
Albert Don `Het tunneldak wordt zo eerder een hoog plafond'
Vlaardingen pleit voor lagere ligging in polder
Het Vlaardingse gemeentebestuur vindt de inpassing van de route van de Blankenburgtunnel
onvoldoende. Het tracé loopt door een stuk weideland in de Aalkeetpolder. Om het landschap te
sparen, komt er een landtunnel met een tunneldak.
Voor de gemeente Vlaardingen is het onacceptabel dat het dak een tot twee meter boven het
maaiveld komt. De vergezichten over de eeuwenoude polder worden zo aangetast. In een
bezwaarschrift aan minister Schultz Van Haegen (VVD, infrastructuur en milieu) stelt de gemeente
dat de inpassing in het landschap `niet tot een positief resultaat' leidt.
Vlaardingen heeft lange tijd gestreden tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. De gemeente
heeft de strijd opgegeven, omdat de minister en de Tweede Kamer hebben ingestemd met de
aanleg. De gemeente had liever gezien dat de Oranjetunnel bij Hoek van Holland zou worden
aangelegd, maar maakt zich nu sterk voor een goede inpassing in het landschap van de
Blankenburgtunnel.
Aalkeettunnel
Vlaardingen doet een beroep op de minister om de landtunnel verder te laten zakken zodat het
uitzicht niet wordt verpest. De top van deze Aalkeettunnel zou niet boven het maaiveld moeten
komen. De gemeente is een van de ruim 2000 bezwaarmakers tegen de Blankenburgtunnel. De
bezwaartermijn loopt vandaag af; dan gaat een e-mail van het stadhuis naar Den Haag.
Gisteravond besprak een raadscommissie de bezwaren. Verschillende partijen in de Vlaardingse
gemeenteraad delen de visie van het gemeentebestuur over de landtunnel. ,,Een lelijk ding dat in het
landschap komt te liggen,'' aldus Bert van Nieuwenhuizen (D66). ,,Het tunneldak wordt zo eerder een
hoog plafond,'' meende Albert Don van vv2000/Leefbaar Vlaardingen.

