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`Gevolgen van tunnel stuk erger'
vlaardingen | De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft veel grotere gevolgen voor de natuur
tussen Vlaardingen en Maassluis dan blijkt uit de schetsen van Rijkswaterstaat. Dat zegt
Natuurmonumenten. De aansluiting van de weg op de A20 zou in de tekeningen weggelaten zijn.
,,`Mooi Midden-Delfland' wordt `Asfaltknooppunt Aalkeet'.''
Natuurmonumenten: schetsen onvolledig
Onlangs publiceerde Rijkswaterstaat op internet de eerste schetsen van de inpassing van de
Blankenburgverbinding in de Aalkeetpolder tussen Vlaardingen en Maassluis. Over drie varianten van
inpassing mag worden meegedacht. Rijkswaterstaat neemt de reacties mee in verdere planvorming.
Deze tekeningen geven volgens Natuurmonumenten echter een onvolledig beeld. ,,De aansluiting
van de nieuwe weg op de A20 is weggelaten, zegt beleidsmedewerker Toine Cooijmans. De
natuurvereniging liet eerder zelf illustraties maken van hoe het verkeersknooppunt er vermoedelijk
uit komt te zien. ,,We hebben zo eerlijk en waarheidsgetrouw mogelijk de huidige en de dreigende
situatie in beeld gebracht.
Impact
Volgens Cooijmans is dat hard nodig. ,,Zodat mensen beseffen welke impact de Blankenburgtunnel
heeft op het landschap. Vaak worden mensen pas wakker als de bulldozers het veld in gaan, maar
dan is het te laat. De slogan `Mooi Midden-Delfland' wordt straks `Asfaltknooppunt Aalkeet'.
Ook politiek blijft de Blankenburgverbinding een heikel punt. Minister Schultz van Haegen
(Infrastructuur, VVD) wordt door de Eerste Kamer op het matje geroepen. ,,Ze antwoordde twee
keer schriftelijke vragen niet naar tevredenheid, zegt GroenLinks-senator Marijke Vos. ,,Ik heb haar
daarom om mondelinge uitleg gevraagd. Wij willen weten hoe de minister omwonenden in de
plannen heeft betrokken en waarom de tunnel er per se moet komen. Er is allang aangetoond dat hij
meer kost dan dat hij ooit gaat opleveren.''
Rijkswaterstaat geeft aan van het gewraakte knooppunt in een later stadium ook schetsen online te
zetten.
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