AD/Rotterdams Dagblad
28 augustus 2013 woensdag

Milieuclubs weigeren te overleggen
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VLAARDINGEN Milieu-organisaties weigeren mee te praten over de aanleg van de omstreden
Blankenburgtunnel. Het rijk trekt volgens hen absurd weinig geld uit om de schade aan de natuur te
compenseren. ,,We willen niet in een overlegclubje. Straks zijn we nog medeplichtig aan deze
dwaling.
Toine Cooijmans `Wat valt er nog te praten? Er blijft geen natuur over'
`Te weinig compensatie voor Blankenburgtunnel'
Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland slaan hiermee een recente
uitnodiging van de Rotterdamse verkeerswethouder Jeannette Baljeu (VVD) in de wind. Die heeft hen
herhaaldelijk gevraagd om mee te praten over de inpassing van de tunnel, die het landschap tussen
Maassluis Vlaardingen doormidden snijdt. ,,Wat valt er nog te praten? Er blijft niets van ons
prachtige natuurgebied over, reageert Toine Cooijmans van Natuurmonumenten.
De Blankenburgtunnel, die 1 miljard euro kost, moet de A15 bij Rozenburg met de A20 bij
Vlaardingen verbinden. Voor de inpassing van de tunnel wordt nog eens 25 miljoen euro
uitgetrokken. Zoals de plannen er nu voor liggen, wordt van dit geld een landtunnel gebouwd die één
tot twee meter boven het maaiveld uitsteekt. Een klein deel wordt overdekt. ,,Het mag niet eens een
tunnel worden genoemd, vindt Cooijmans. Hij vreest voor ernstige aantasting van de Aalkeetpolder.
,,Dit gebied stamt uit de middeleeuwen. Dat leg je niet zomaar ergens anders aan. Hij noemt de
polder een van de weinige groene longen in de regio. ,,Bewoners snakken naar een gebied waar ze
hun hond kunnen uitlaten en kunnen wandelen of skaten
De milieuclubs blijven faliekant tegen de komst van de tunnel. Nu deze er toch komt, pleiten zij in
een brandbrief aan Baljeu voor de aanleg van een ondergrondse variant met een verdiepte A20. ,,Dat
is geen optie. Het rijk geeft ons weinig speelruimte, laat de wethouder Baljeu weten. Ze betreurt de
houding van de milieuclubs. ,,Het aanbod om mee te praten blijft staan.
Cooijmans piekert daar niet over. ,,We steken onze energie liever in een nieuwe campagne tegen de
tunnel. Vandaag spreekt hij in bij de Statencommissie verkeer van de provincie. Hij kan rekenen op
steun van de SP. Die noemt de inpassing van de tunnel `een lachertje'.

