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`Heroverweeg tunnel'
MIDDEN-DELFLAND | Tegenstanders van de Blankenburgtunnel konden hun geluk niet op toen
burgemeester Aboutaleb van Rotterdam op tv een lans brak voor Midden-Delfand. Onterecht, zo
blijkt. HERMAN ROSENBERG

Midden-Delfland: Aboutaleb, kom woorden na
Liefhebbers van het Hollandse veenweidelandschap weten het al lang: Midden-Delfland, tussen
Maassluis en Delft, is een bijzonder gebied. Tussen de kleine dorpskernen slingeren waterlopen zich
door een groen landschap van weiden en bosschages. Het Holland van Jan van Goyen en Jacob van
Ruisdael bestaat hier nog. Nog wel. De bedreigingen zijn legio: oprukkende steden, groeiende
bedrijfsterreinen en de bouw van de Blankenburgtunnel.
Maar opeens lijkt er steun uit onverwachte hoek. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb
ontvouwde gisteravond in het tv-programma Altijd Wat een nieuwe visie op het gebied dat door fans
wel het `kleine Groene Hart' wordt genoemd. ,,Dit gebied moeten we echt beschermen. Er zitten
boeren die moeten kunnen blijven boeren. En voor een deel moet het braak blijven voor de natuur,
als een soort reservaat. Als we dat niet doen, is het over een kwart eeuw weg,'' zei hij.
,,Mijn complimenten voor Aboutaleb en zijn visie,'' reageert Marja van Bijsterveldt. Van 1994 tot
2003 was zij burgemeester van Schipluiden, dat later opging in de fusiegemeente Midden-Delfland.
Nu is zij voorzitter van de Vereniging Midden-Delfland, die zich inzet voor behoud van het gebied.
,,Ik zeg wel: practise what you preach. Ik roep Aboutaleb en het Rotterdamse college hierbij op om
de plannen voor de bouw van Blankenburgtunnel te heroverwegen. De tunnel vormt een aanslag op
de waardevolle Aalkeetpolders tussen Vlaardingen en Maassluis. Bovendien is de verkeerskundige
noodzaak niet echt aangetoond.''

Zakelijk geluid
De in 2022 te voltooien Blankenburgtunnel is een verbinding van de snelwegen ten westen van de
Rotterdamse Ring. Alle natuurorganisaties zijn tegen de tunnel. Maar daags na het gloedvolle betoog
van Aboutaleb klinkt er uit het Rotterdamse stadhuis een stuk zakelijker geluid. Een woordvoerder Aboutaleb zelf is nog met vakantie - laat weten dat het (positieve) standpunt van de stad over
Blankenburgtunnel niet verandert. ,,Net als het groen van Midden-Delfland is deze westelijke
oeververbinding voor onze stad van groot belang. Er zijn geen redenen om de noodzaak of de
inpassing van de tunnel nu ter discussie te stellen.''

GRAPHIC: § Van Bijsterveldt wil van Aboutaleb actie zien, na zijn warme woorden over het
natuurschoon in Midden-Delfland. Archieffoto Jacques Zorgman |

