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‘Volksbostochbedreigd’

SCHIEDAM

Nog dit jaar
‘gerepareerd’
Groeiend Verzet volhardt in strijd tegen tunneltracé voorstel
VLAARDINGEN | De belofte van minister

Melanie Schultz van Haegen dat het
Vlaardingse Volksbos gespaard blijft bij
de aanleg van de Blankenburgtunnel,
wordt niet nageleefd. Dat stelt stichting
Groeiend Verzet, initiator van het bos.
LINDA PENDERS

Het ontwerp-tracébesluit, waar de
Blankenburgtunnel onderdeel van
uitmaakt, ligt nu ter inzage. En volgens Remi Poppe, voorzitter van
stichting Groeiend Verzet, houdt de
minister zich hierin niet aan haar
afspraak: „Ze heeft toegezegd het
Volksbos te sparen, maar met een
zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten wordt het Volksbos niet bepaald gespaard.”
Poppe verzet zich al jaren met de
stichting tegen het tracé. Op initiatief
van het oud-SP-Kamerlid plantten in
2013 ruim achthonderd omwonenden een Volksbos als ‘Groeiend Verzet’ tegen de plannen om dwars door
het open landschap tussen Vlaardingen en Maassluis de Blankenburgverbinding aan te leggen.
Dit Volksbos was het tweede dat
Poppe initieerde; in 1992 plantten
zo’n 8000 omwonenden al ruim
17000 bomen tegen plannen voor
een afvalstort. „Het Volksbos én
Rietputten zijn een onlosmakelijk
deel van het natuurgebied dat toen
is ontstaan,” legt hij uit.

R Remi Poppe
(midden) met
twee medestanders van
stichting
Groeiend Verzet in het
Volksbos, dat
volgens de
stichting behouden moet
blijven. FOTO
FRED LIBOCHANT

De stichting stuurde het Vlaardingse college van b en w onlangs
een brief, waarin zij het college verzoekt in een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit mee te nemen dat
het Volksbos en de Rietputten als
een aaneengesloten natuurgebied
beschouwd moet worden. „En dat
ook het tweede Volksbos, als bewijs
van de zorgen en betrokkenheid van
vele Vlaardingers, niet gerooid mag
worden.”
Het ontwerp-tracébesluit vormt

volgens de stichting een bedreiging
voor natuur, landschap en recreatie.
„En het gaat volstrekt in tegen de
opvatting van de gemeente dat er
compenserende maatregelen noodzakelijk zijn, die bijdragen aan het
behoud van de leefbaarheid van het
omliggende gebied.”

Standpunt
Poppe wil hierover dan ook graag in
gesprek met de gemeente. „We zijn
benieuwd naar het standpunt van

het Vlaardingse college in deze en
bereid om dat van ons toe te lichten.”
Mocht dit alles niet baten, heeft
Poppe een troef. „De grond waarop
het Volksbos staat, is van Dienst
Landelijk Gebied van het ministerie
van Economische Zaken. Zij hebben
destijds aangegeven dat het bos
daar niet mocht staan. De dienst
bood toen aan het bos te verplaatsen. Als het nodig mocht zijn,
maken we alsnog gebruik van dat
aanbod.”

Het college van burgemeester en
wethouders bereidt een ‘gerepareerd’ voorstel voor dat betrekking heeft op het aanleggen van
een landhuis in Schiedam-Kethel. Dit plan kan niet goed worden ingepast in het geldende bestemmingsplan, zo heeft de Raad
van State in een tussenvonnis bepaald. Het college geeft hier nu
gehoor aan en de Raad van State
doet later dit jaar uitspraak.
Een groot deel van de bewoners van Schiedam-Kethel wil
geen landgoed met een kasteelachtig landhuis in de achtertuin.
Reden voor het bezwaar van Bewonersvereniging Polderwegen,
Vereniging Behoud Historische
Kerkbuurt, een aantal families in
de omgeving en De Spaland Ruiters is het bestemmingsplan Kethelse Venen, dat in juli 2014
door de Schiedamse gemeenteraad werd vastgesteld. Dit plan
legt vooral de bestaande situatie
vast, maar maakt het ook mogelijk om, via een aparte wijzigingsprocedure, een landgoed met een
landhuis aan te leggen.
Wethouder Marcel Houtkamp
stelt vast dat het merendeel van
de bezwaren faalde, op één na.
„Daarom gaan we nog een keer
naar het bestemmingsplan kijken en dan vooral naar de wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot de bouwvolumes,’’ aldus
Houtkamp.

