Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
Invulling van het ABW plan voor Woudhoek en Holiërhoek.

Bij de inrichting zou zoveel mogelijk rekening moeten
worden gehouden met de weidevogels en het gebruik van
het land door boeren door het zoveel mogelijk intact laten
van grote percelen. De toekomstige beheerskosten zullen bij
bovenstaande situatie het voordeligst uitpakken. De
recreanten kunnen op deze manier optimaal genieten van
een extensief ingericht gebied met vele originele kenmerken
van dit eeuwenoude gebied.
Schuren
Schuur van der Engel, mooie melkschuur met rood
pannendak op het Vlaardingse deel van de Woudweg. Heeft
onderhoud nodig maar is voor boerenzwaluwen en/of uilen
een ideale plek om te nestelen. De schuur wordt nu gebruikt
als schuilplaats voor in hoofdzaak schapen.

Schuur tegenover de boerderij van Rodenburg. Leuk
schuurtje, heeft wat onderhoud en nieuwe dakplaten nodig,
maar kan daarna nog jaren zorgen voor een verhoging van de
ensemblewaarde van de Woudweg. Daarnaast is het
schuurtje nog steeds in gebruik bij een aantal kalfjes en/of
pinken van Aad Rodenburg, die het gebruik ook graag wil
voortzetten.

Schuur tegenover de boerderij van Van Noord, de mooiste
schuur die gelukkig al behouden blijft. Onderdak voor
schapen (in koude perioden) en broedgelegenheid voor
uilenpaartje.

Varkenshok in het land naast de Harreweg, prachtig stenen
varkenshok met betonnen dak. Dit ca. 70 jaar oude
varkenshok is van grote cultuurhistorische betekenis. Het kan
met een beetje onderhoud nog jaren behouden blijven.
Wordt tegenwoordig vaak gebruikt als ‘schuilplaats’ voor in
het weiland grazende schapen.

Hekken
Kenmerkende hekken dienen zoveel mogelijk behouden te
blijven. Vervanging indien noodzakelijk door houten landhekken.
In het verleden zijn langs de Holyweg mooie houten exemplaren
vervangen door de standaard gegalvaniseerde exemplaren.
Ook het eenvoudige maar mooie en kenmerkende hek langs de
Holyweg naar de Zonnehoeve is verdwenen in het kader van de
reconstructie, terwijl dit hek gewoon gehandhaafd had kunnen
blijven. Nu resten hier nog slechts de palen met het opschrift
"Zonnehoeve".
Bruggetjes
Het bruggetje naar de melkschuur van Van den Engel. Unieke
betonnen brug die wel aan onderhoud toe is. De oplopende
“leuningen” van dit bruggetje maken het zeer bijzonder. Op
dit moment prachtig begroeid met mossen.
Alle bruggetjes (hout en beton) aan de Schiedamse en
Vlaardingse kant van de Woudweg aan de kant van de
bebouwing van Schiedam. Deze bruggetjes zijn allemaal vrij
hoog en van een bepaalde breedte in verband met de
noodzakelijke doorvaart van de schuiten met o.a. mest in het
verleden. De sloot is aan deze zijde ook veel breder dan aan
de andere kant, wat te maken heeft met het varen. Een van
deze bruggetjes heeft een goede nieuwe bestemming: het fietspad uit Schiedam komt uit op de
Woudweg via dit oude bruggetje. Prima oplossing. De meeste bruggetjes zullen onderhoud nodig
hebben.
Strontgoot
De strontgoot bij de boerderij van De Ronde heeft
onderhoud nodig, maar is van grote cultuurhistorische
betekenis. Via deze goot werd de mestschuit gevuld om
de mest naar een mestvaalt in het land te brengen of
direct te verspreiden over het land.

Gerief- of pestbosjes
Geriefbosjes, hebben onderhoud nodig. Je kan er voor kiezen
om de geriefbosjes te laten groeien maar eigenlijk hoort er
regelmatig geknot te worden. Geriefbosjes zijn vaak
gesitueerd op een eilandje of met een degelijke omheining er
omheen en daar moet ook naar gekeken worden bij
toekomstig onderhoud.

Kreekruggen
Kreekruggen dienen gewoon gehandhaafd te worden, het
zichtbaar maken door ze af te graven is natuurlijk onzin en
zou strafbaar moeten zijn. Vooral langs de Holyweg zijn
verschillende kreekruggen goed zichtbaar in het landschap,
denk maar aan het fietspad bij de Zonnehoeve waar
halverwege ineens een “col” opduikt en ook de ruggen in
de buurt van de boerderij van Langelaan zijn goed
zichtbaar.
Het graven van water in het veen naast deze ruggen zorgt
voor het verdwijnen van de samenhang met de authentieke
omgeving, ook dat is dus ongewenst.
In de weilanden langs de Woudweg zijn ook verschillende
kreekruggen duidelijk zichtbaar aanwezig, dit gebied is wat
dat betreft dan ook zeer waardevol te noemen en dient
beschermd te worden.
Weidemolens
In het rapport van Ottenvanger uit 1985 getiteld: “Molens,
gemalen en andere waterstaatkundige elementen in MiddenDelfland”, staat dat er nog 94 weidemolens, ook wel
onderbemalingsmolens genoemd, aanwezig zijn in MiddenDelfland. Er was slechts één molentje met houten
roedebladen aanwezig. Dit molentje stond in de Woudweg.
Ottenvanger schreef al in 1985 dat veel van deze molentjes
zouden gaan verdwijnen.
Bij de boerderij van Fransen staat nog het fundament van een
weidemolen in de sloot. Hier heeft de molen met houten
roedebladen gestaan tot een jaar of 6 geleden. Het zou leuk
zijn als er weer een dergelijk exemplaar zou kunnen komen.
Achter de boerderij van Langelaan (Holyweg) staat een mooi
en werkend exemplaar die ongetwijfeld een beetje
onderhoud nodig heeft.

Bij de boerderij van (voorheen) G. van Vliet staat een
molen die al in matige staat was, maar de laatste jaren
hard achteruit is gegaan en inmiddels niet meer werkt.
Misschien is vervanging onontkoombaar maar misschien is
de molen eenvoudig weer te herstellen en werkend te
maken. Eventueel als ‘monument’ behouden zoals de
molen nu is.
De weidemolens kunnen naast het droogmalen van een
stuk laag land juist ook in combinatie met wat andere
maatregelen zorgen voor het creëren van een plas-dras gebied zonder gegraaf in de ondergrond.
Achter Langelaan is een dergelijk plas dras gebied gepland en daar staat ook een molentje. De
ander molens kunnen door de watercirculatie die ze veroorzaken ook een bijdrage leveren aan
een gezonder slootmilieu, stromend water is uiteraard beter dan stilstaand water. Het inzetten
van weidemolens om een deel van een gebied te vernatten wordt elders in Nederland al
toegepast.
De reconstructie van dit gebied zou juist kunnen zorgen voor
behoud van de verschillende hierboven genoemde elementen.
Vooral unieke elementen als de strontgoot en het gemetselde
varkenshok zouden behouden moeten blijven. Als het voor de
boeren economisch niet langer rendabel is om bepaalde zaken te
onderhouden en behouden zou de reconstructie uitkomst
kunnen bieden om de cultuurhistorische zaken, ook die van
recenter datum, te behouden voor de toekomst. Verschillende
bordjes in de Woudweg zouden kunnen wijzen op al deze zaken.
De strontgoot is gewoon een betonnen bak als je de geschiedenis
niet kent, als je die echter wel kent, kan je daar niet aan voorbij
gaan. Zorg voor mooie bordjes waarop uitleg wordt gegeven over
de geschiedenis en het ontstaan van de geriefbosjes, de
melkschuurtjes en de kreekruggen. De mogelijke wens voor extra
water zou het beste gecreëerd kunnen worden door de sloten
om het bosperceel breder te maken dan gepland. Ook het
situeren van een deel van de paden op een soort dijkje (denk
hierbij aan de Tanthofkade of de paden op de foto’s in
Kerkpolder achter de voetbalvelden en net buiten Schipluiden)
hier en daar omzoomd door knotwilgen en welig tierend
fluitenkruid. Te veel verschillende soorten natuur is ongewenst.
Het is hier geen Diergaarde Blijdorp met hier een hok
weidevogels en daar een hok kraaien en daarnaast weer een hok
rietzangers. Het is hier boerennatuur, goed voor de weidevogels,
goed voor de boeren en hun vee en fijn voor alle recreanten die
er van genieten ! Dus laat dat het uitgangspunt zijn bij de
plannen !
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