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Grote'lltanifestatie voor natuurbehoud bii Krabbepla
 
VlAARDINGEN • Honder

den mensen waren zater

dag naar de Vlaardingse
 
Krabbeplas gekomen
 
voor de manifestatie
 
tegen de mogelijke aan

leg van de Blankenburg

tunnel. Ze zijn bang dat
 
de natuur wordt aange

tast.
 

SUZANNE EIJGENRAAM 

De mogelijke komst van de tunnel 
met een zesbaanssnelweg en toren
hoge op- en afritten dwars door het 
recreatiegebied Midden-Delfland 
van de Al5 naar de A20 kan op veel 
verzet rekenen. De online petitie 
tegen de tunnel is 31.537 keer gete
kend. 

De tegenstanders willen dat het 
laatste stukje natuur tussen Rotter
dam, Delft en Den Haag behouden 
blijft. Deze 'groene long' dreigt te 
verdwijnen met de mogelijke aanleg 
van de Blankenburgtunnel. 

Deze zaterdag hebben de tegen
. standers zich verzameld op het ter
ras van paviljoen De Krabbeplas 
naast de Vlaarq.ingse Westwijk. De 
parkeerplaatsen staan vol auto's en 
ook op het grasveld staan tientallen 
mensen. Velen hebben spandoeken 
bij zich met teksten als 'Blanken
burgtunnel? No way maar groen!: 
'Thnnelvisie' of 'Stop de tunnel: 

Ze luisterden naar vertegenwoor
digers van organisaties als Milieude
fensie en Natuurmonumenten, die 
alle bezwaren tegen de aanleg van _ 
de tunnel op een rijtje zetten. Af en 

Zevenhonderd tegenstanders van de Blankenburgtunnel bezochten de manifestatie bij de Krabbeplas in 
Vlaardingen West. FOTO RDEL DIJK8TRA 

toe schreeuwen ze massaal 'Blan" 
kenburgtunnel nee!' Cameraploegen 
van onder meer NOS en RTL regi
streren hèt protest. De Amazing 
Stroopwafels spelen tussendoor mu
ziek. 

Dan is het bijna vijf voor twaalf en 
verschijnt 'Hans Noodklok' op het 
podium. Hij zal de tunnel wel even 

doen verdwijnen en doet dat door 
een groot bord met daarop een ge
tekende tunnel omver te trekken. 
Wanneer het even later precies vijf 
voor twaalf is, luidden een aantal 
demonstranten letterlijk de nood
klok, die op het grasveld staat. De 
Grote Kerk en de Lucaskerk in het 
Vlaardingse centrum laten precies 

op dat moment ook nog van zich 
horen. 

ALTERNATIEVEN 
Drie 1\veede Kamerleden zijn aan
wezig om hun steun te betuigen aan 
de betogers. Ze tekenen de petitie, 
die in een later stadium aan minis
ter Schultz van Haegen van Intra

structuur overhandigd zal worden. 
1\vee van hen, Rik Grashoff van 
GroenLinks en Henk van Gerven 
van de SP, zijn sowieso tegen deze 
tunnel, PvdA-Kamerlid Lea Bouw
meester laat het standpunt van haar 
partij nog afhàngen van de uitkomst 
van onderzochte alternatieven en 
het draagvlak. 

Ze heeft wel een tip voor de pro
testanten. "Nodig de betrokken 
ambtenaren en Kamerleden eens uit 
om hier te komen fietsen, dan kun
nen ze zien hoe mooi het hier is." 
Van Gerven wijst erop hoe belang
nijk groen is voor de gezondheid en 
Grashoff zegt: "Het is zonde om 
twee miljard uit te geven voor een 
tunnel van niets, want er wordt 
geen enkel verkeersprobleem mee 
opgelost." 

ORANJETUNNEL 
Tegen het einde van de manifestatie 
grijpt nog een aantàl mensen de mi
crofoon, onder wie een aantal bewo
ners van de Westwijk, maar ook in
woners uit de Hoeksche Waard en 
Leiden willen hun steun betuigen. 
De Vlaardingse huisarts Ron Ver
voort geeft uitleg over schadelijke 
fijnstofdeeltjes die vooral zware 
vrachtwagens, die straks door de 
tunnel gaan rijden, uitstoten. 

"Dit is een stof die niet door reet
filters wordt tegengehouden. Deze 
stille sluipmoordenaar kost 18.000 
doden per jaar." En burgemeester 
Rodenburg van Midden-Delfland 
zegt dat hij pal achter de manifesta
tie staat. "Kies voor groen, kies voor 
oranje:' zegt hij, daarmee zijn voor
keur aangevend voor de aanleg van 
de Oranjetunnel. 


