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GroenLinks afdelingen hebben bomen geplant tegen
Blankenburgtunnel
Maandag 18 maart 2013, 17:44u - Janette Schellingerhout
Zo’n 800 mensen hebben uit protest 1700 bomen geplant in een weiland op de plek waar de
Blankenburgtunnel gepland is. Onder hen de nieuwe landelijke partijvoorzitter van GroenLinks, Rik
Grashof, GroenLinks statenlid Alfred Blokhuizen en vertegenwoordigers van GroenLinks uit Vlaardingen,
Schiedam en Rotterdam .
Aanleg van het Volksbos om de Blankenburgtunnel tegen te houden
Ondanks kou en gure wind gaven veel mensen gehoor aan de oproep van de stichting Groeiend Verzet om hier
een tweede volksbos aan te leggen.

Twintig jaar geleden werd op deze manier de komst van een gifstort voorkomen.
Afgelopen zaterdag hebben ongeveer 800 Vlaardingers gezamenlijk 1700 bomen geplant om de komst van de
Blankenburgtunnel te dwarsbomen.

Het tweede volksbos is aangelegd op de plaats waar de snelweg moet komen. Daar is goed te zien wat de
vernietigende gevolgen van de Blankenburgtunnel voor de omgeving zullen zijn. De natuur in de Zuidbuurt, het
‘oude’ Volksbos en De Rietputten zal met de komst van de tunnel en zesbaanssnelweg onherroepelijk verpest
worden. Onze groene ruimte zal nog meer onder druk komen te staan. De Eendenkooi, de volkstuinen en de
scouting aan de Broekweg zullen de gevolgen ondervinden van de aansluiting van deze weg op de A20.

Een aantal Vlaardingse GroenLinks raads-, bestuurs- en andere leden, plantten een boom.
De actie mocht zich ook verheugen in belangstelling van buiten Vlaardingen: er waren Schiedammers, waaronder
fractievoorzitter van GroenLinks Schiedam Ed Gloudi en Maassluizenaars. Ook de afdeling GroenLinks
Rotterdam, onder meer vertegenwoordigd door fractievoorzitter Arno Bonte, was solidair.
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GroenLinks partijvoorzitter Rik Grashoff en Alfred Blokhuizen van Provinciale Staten kwamen een handje
helpen.
Nadat Rik Grasshoff tegen een verslaggever van RTV Rijnmond aangeeft ongelofelijk kwaad te zijn dat het besluit
tot aanleg van de Blankenburgtunnel toch genomen is benadrukt Frederieke Verheijen van de stichting Groeiend
Verzet dat "één telefoontje van de bewoners van de boerderij naast het tweede Volksbosterrein voldoende is om
alle mensen die vandaag een boom planten snel op de been te krijgen wanneer het bos wordt aangetast. 'Blijf van
mijn boom af!' is de strekking van de vele gele kaartjes die mensen hebben gemaakt."

GroenLinks partijvoorzitter Rik Grashof geïnterviewd door RTV Rijnmond [1]
Veel Vlaardingse politieke partijen waren niet aanwezig. Vanzelfsprekend waren er SP fractieleden, ook een
collega van de Christen Unie SGP was aanwezig. Burgemeester Tjerk Bruinsma, vanuit zijn functie als ‘hoofd
veiligheid’, kwam aan het einde nog een kijkje nemen.
Nog veel meer foto's zijn te zien op de website van GroenLinks Rijnmond (
http://rijnmond.groenlinks.nl/node/95539 [2])
LINKS naar nog meer foto-reportages en tv-verslagen van de Volksbos-actie
- RTV-Rijnmond reportage over de aanleg van het tweede Volksbos [1]
- Uitzending Hart van Nederland [3]
- Broekpolderjournaal [4]
- Foto-reportage Volksbos 2 actie [5]
- Foto-reportage aanleg Turks bos [6]
Foto's: Sjaak van 't Wout, Joke Smeenk, Adrie Huisman, Kees Clement en Anja Hoogewerff
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