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Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zet zich in voor behoud van de huidige waarden van deze
mooiste weg van het Midden-Delfland gebied. De veranderingen die in het kader van de
reconstructie van Midden-Delfland zijn bedacht doen geen recht aan het prachtige eeuwenoude
landschap maar zorgen voor een onomkeerbare aantasting van de aanwezige cultuurhistorie en
natuur.
De recreanten willen genieten van het authentieke poldergebeuren met koeien, schapen, boeren,
fluitenkruid, vogels, knotwilgen, vergezichten en weidsheid.
Via deze informatiekrant probeert het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. (ABW) u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is er ook regelmatig
nieuws te vinden op de website van het ABW. Ook het alternatieve inrichtingsplan van ABW is hier
te vinden.

Fietstocht Reconstructiecommissie en ABW
Op donderdagavond 17 augustus heeft een delegatie van de Reconstructiecommissie bestaande
uit de heren van der Vaart en Robijn van DLG, wethouder van der Kamp van gemeente MiddenDelfland en de heer Wit van het Recreatieschap samen met Paul Meuldijk en Kees Moerman van
het ABW door de Holyweg en Woudweg gefietst. Er is tijdens deze avond voornamelijk gekeken
naar de schuren en andere bouwwerken. De daken die zijn voorzien van asbesthoudende platen
moeten allemaal verwijderd worden in verband met gevaren voor de volksgezondheid. Wij
wensen een aantal schuren te behouden en dat hebben wij dan ook kenbaar gemaakt.
Als de schuur staat op een perceel wat ook na de reconstructie nog geschikt is voor beweiding
vinden wij dat er overleg met potentiële gebruikers moet komen over de wensen en de
mogelijkheden voor toekomstig gebruik. Er is weleens gesproken met vertegenwoordigers van
Vockestaert zo liet men weten maar gesprekken met individuele boeren die het land en de
schuren al jaren pachten en dat gebruik ook zouden willen voortzetten hebben nooit plaats
gevonden. Wij hebben al eerder gemeld dat men creatief moet omgaan met verpachten van het
land. Als er boeren kunnen worden gevonden die gratis of bijna voor niets zorgen voor het
onderhoud van het land en de eventueel aanwezige schuren die zij dan ook kunnen gebruiken,
dan is daar naar ons idee best wel belangstelling voor. Dit bleek ook tijdens de fietstocht toen een
boerin speciaal naar ons toe kwam fietsen om aan te geven dat zij het land ook in de toekomst
graag zouden willen pachten. Op dit land staat een deels stenen schuur die wordt gebruikt als
onderdak voor de koeien en kalfjes in de wei bij slecht weer en om ze bij te voeren.
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DLG leek wel bereid om bepaalde schuren te laten staan maar het asbest moest wel gesaneerd
worden. Tot onze verbazing wilde men de boeren zelf laten zorgen voor het aanbrengen van
nieuwe platen op het dak. Wij vinden dat de schuren die de zogenaamde ensemblewaarde van het
gebied verhogen en daarnaast op een plek staan waar ook in de toekomst beweiding mogelijk is
behouden moeten blijven. De Reconstructiecommissie moet daarbij wel de kosten voor nieuwe
platen op het dak voor haar rekening nemen. Zorg er als Reconstructiecommissie voor dat de
schuren het noodzakelijk onderhoud krijgen en verpacht dan het land waarbij de pachter moet
zorgen voor het noodzakelijk onderhoud van de schuur. Uiteraard betekent dit een aangepaste
pachtprijs en bij onrendabele percelen met eventueel aanwezige schuren moet misschien zelfs
geld toe worden gegeven maar het zal al snel goedkoper uitvallen dan het onderhoud van dit
gebied in de toekomst uitsluitend door loonwerkers te laten uitvoeren.
Er wordt nog een verslag gemaakt over de toekomst van de schuren en wat er deze avond is
besproken wordt daarin meegenomen. Dit verslag wordt ons nog toegezonden. Voor sommige
schuren is sloop onvermijdelijk maar andere schuren kunnen met geringe kosten nog jarenlang
mee en wij hopen dat de Reconstructiecommissie zich daar dan ook voor zal inzetten.

Vergadering Reconstructiecommissie
De volgende vergadering van de Reconstructiecommissie zal op 31 augustus om 14.00 uur worden
gehouden in de Dorpshoeve in Schipluiden. Zoals bekend bestaat er tijdens deze openbare
vergadering de mogelijkheid om in te spreken. Als u hier gebruik van wenst te maken dan moet
dat voor de vergadering kenbaar worden gemaakt aan de Reconstructiecommissie.

Aanvraag beschermde status in Brussel wordt genegeerd
DLG lijkt zich niets aan te trekken van de beschermde status die door Vereniging Tegen
Milieubederf en andere organisaties is aangevraagd. Het lijkt het ABW logisch om de uitkomst
hiervan af te wachten. Zolang de aanvraag voor de beschermde status loopt heeft het gebied die
status en mag er niets gebeuren in het gebied maar er is kennelijk geen regeling die verbiedt om
toch door te gaan met de reconstructie als er een beroepsprocedure in Brussel loopt. Wij vinden
het onbegrijpelijk en ook onacceptabel dat men zich niets aantrekt van Brussel. Wat eenmaal weg
is komt nooit meer terug. Men is blijkbaar bereid om een hoge boete te betalen als men in het
ongelijk wordt gesteld. Het is onduidelijk waar het geld van die boete vandaan moet komen maar
het zal wel ten koste gaan van andere projecten of het toekomstig onderhoud van MiddenDelfland of misschien wel juist speciaal het onderhoud van dit gebied.

Vlaardingen verleent aanlegvergunning
De gemeente Vlaardingen heeft op 28 juli 2006 de aanlegvergunning verleend die door Dienst
Landelijk Gebied (DLG) namens de Reconstructiecommissie was aangevraagd voor de werken in de
Holierhoekse Polder. De Reconstructiecommissie kan dus 6 weken na het verlenen van de
vergunning van start met het aanleggen van paden en bruggen en het afgraven van weiland om
rietruigte en rietmoeras aan te leggen.
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Tot onze verbazing is men echter al direct gestart met de werkzaamheden, terwijl de vergunning
op wettelijke gronden pas in de 7e week na de verlening in werking treedt. Volgens DLG starten de
werkzaamheden in de praktijk bijna altijd direct na verlening van de vergunning en geeft dit nooit
problemen. ABW heeft DLG op die termijn van 6 weken gewezen. Vervolgens heeft op 24 augustus
wethouder Ben van der Velde aan DLG te kennen gegeven dat de werkzaamheden stilgelegd
moeten worden.
De gemeente zegt geen juridische mogelijkheden te hebben om de vergunning te weigeren omdat
het past binnen het bestemmingsplan. Wij vinden het wat merkwaardig dat er van de door
wethouder Bot vorig jaar december gedane toezegging, dat zowel hij als wethouder van der Velde
zich zou inzetten voor het vervangen van het door DLG opgestelde inrichtingsplan door het
alternatieve plan van het ABW, weinig terecht is gekomen. Het vast te stellen bestemmingsplan
vormde geen beletsel voor het alternatieve inrichtingsplan en zou daarom kunnen worden
aangenomen. Het is nog maar de vraag of het bestemmingsplan zou zijn aangenomen als de
huidige ontwikkelingen toen al bekend zouden zijn geweest bij de Vlaardingse politiek. Daarnaast
is er een nog steeds van kracht zijnde motie uit 1994 waarin is vastgelegd dat het gebied zoveel
mogelijk het oorspronkelijke agrarische karakter zou moeten behouden. Het gebied heeft ook al
jaren de gewenste recreatieve functie volgens die motie.
Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) heeft zoals bekend een Europese klacht lopen tegen de
reconstructieplannen in verband met de aantasting van de weidevogelhabitat. Dit is volgens
Europese regels niet toegestaan als een bepaalde hoeveelheid vogels van een bepaalde soort in
een gebied broedt wat hier het geval is. Wij vinden dat Vlaardingen de uitkomst van dergelijke
procedures zou moeten afwachten voordat een aanlegvergunning wordt verstrekt. Het zijn
onomkeerbare plannen en de boete die Brussel op zal leggen aan de Reconstructiecommissie
Midden-Delfland zal ook niet zorgen voor herstel van het gebied in de oude staat. Als Vlaardingen
meent het juridisch niet te kunnen tegenhouden zou toch in ieder geval een passage in de
vergunning moeten worden opgenomen dat als Brussel VTM in het gelijk stelt, de
Reconstructiecommissie moet zorgen voor het terugbrengen van het gebied in de oude staat. Wij
vragen ons af of de Reconstructiecommissie dan ook nog wel zo happig is op het uitvoeren van de
reconstructieplannen. VTM kan overigens wel instemmen met het alternatieve plan van het ABW.

Bezwaarschrift tegen aanlegvergunning gemeente Vlaardingen
Tegen de aanlegvergunning is inmiddels een bezwaarschrift ingediend en ook VTM gaat een
bezwaarschrift indienen tegen de aanlegvergunning die aan DLG is verleend. Daarnaast wordt op
dit moment door het ABW nog overwogen om samen met VTM een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan de vergunning schorsen.
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Reconstructie start te vroeg
Inmiddels is men begonnen met aanleg van het fietspad langs de Holyweg om zodoende de
gevaarlijke situaties op te heffen die regelmatig ontstaan bij de doseerlichten. Het komt geregeld
voor dat fietsers niet in de gaten hebben dat de weg niet meer toegankelijk is voor fietsers of dat
de borden gewoon worden genegeerd. De automobilisten hebben alleen nog maar oog voor het
stoplicht en de poller in het wegdek. Door de berichten over verschillende auto’s die inmiddels
elders in Midden-Delfland door een omhoog komende poller ernstige schade hebben opgelopen
en om de verloren tijd weer in te halen wordt extra gas gegeven als het licht op groen gaat. Men is
begrijpelijkerwijs niet bereid om op een fietser te wachten met het risico gelanceerd te worden
door de poller. Het is onduidelijk of het begin van het fietspad echt vlak naast de toegangsweg
naar de Zonnehoeve komt te lopen of dat dit een tijdelijke bouwweg is. Het lijkt ons dat het
huidige fietspad richting Schipluiden beter een aftakking kan krijgen. Dit fietspad is nog net
zichtbaar op onderstaande foto achter het grote reclamebord van DLG en zou ongeveer bij de op
de foto zichtbare bocht in het pad moeten afsplitsen richting Abelendreef vinden wij.

Foto © Paul Meuldijk

Het fietspad wat voor een veilige doortocht moet gaan zorgen stond aanvankelijk niet op het
kaartje van DLG maar maakte wel vanaf het begin van onze plannen deel uit van ons alternatieve
plan. De ABW “amateurs” hadden daar blijkbaar beter over nagedacht dan de professionals die
voor de Reconstructiecommissie de plannen hebben uitgewerkt. Dit fietspad begint bij het
fietspad wat de toegangsweg naar de Zonnehoeve kruist en loopt wat ons betreft langs de
Holyweg door tot de Olsthoornplas. Wij hadden al niet het idee dat men onze aanbeveling zou
overnemen om het fietspad zo dicht mogelijk langs de holyweg aan te leggen slechts gescheiden
door een sloot en een bescheiden groenstrook. Op de foto’s is zichtbaar dat DLG eigenlijk toch wel
zijn uiterste best doet om de wensen van het ABW ten aanzien van de situering van het fietspad zo
goed mogelijk te negeren.
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Wij wilden dit pad zo dicht mogelijk langs de Holyweg gesitueerd zien, slechts gescheiden door
een sloot, De huidige plaats van het fietspad zorgt voor een ongewenste versnippering van het
land wat desastreus zal blijken te zijn voor de aanwezige weidevogels. Volgens ons wordt dit
fietspad betaald door de gemeente Vlaardingen. Heeft de gemeente dan geen zeggenschap over
de exacte plek waar dit pad zal worden aangelegd ?
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Schiedam heeft nog geen aanlegvergunning afgegeven
De gemeente Schiedam heeft nog geen aanlegvergunning verleend. Wij hopen dat men in
Schiedam goed notie neemt van de ontwikkelingen in Vlaardingen en bijvoorbeeld ook het
Europese beroep van VTM nadrukkelijk betrekt in de besluitvorming. Dit zou als ontbindende
voorwaarde moeten worden opgenomen in de vergunning vinden wij.
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