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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.

Reconstructiecommissie negeert bezwaren.
Het ABW heeft al vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het graven in of vlak naast de
aanwezige kreekruggen langs de Holyweg en Woudweg. Al in 2005 is men zonder vergunning
gestart met graven. DLG beweerde dat de hoogtekaartjes aangaven dat er niet in de kreekruggen
wordt gegraven maar vlak ernaast. De hopen uitgegraven grond lieten echter zien dat het niet om
veen ging maar om het afgraven van een kreekrug. Ook op dit moment wordt er weer gegraven en
ook nu wordt er weer in de kreekrug gegraven. De aannemer houdt netjes de grond van de
kreekrug gescheiden van de veengrond. Wij vinden ook graven vlak naast een kreekrug
onaanvaardbaar. Alsof je de Grote kerk in Vlaardingen laat staan maar wel alle bebouwing
eromheen plat gooit.

Foto © Kees Moerman
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De enigen die blij lijken te zijn met de reconstructie zijn de leden van de RC zelf maar de meesten
van hen zullen het gebied wel nooit meer betreden. De wensen van de bewoners van Schiedam en
Vlaardingen zijn absoluut niet belangrijk. De RC bepaalt wel hoe de burgers moeten recreëren.
Niets zonder God’s zegen staat er op de palen van een hek in de Woudweg maar in het geval van
de reconstructie van de Zuidrand hebben wij daar zo onze twijfels over.
De grote hoeveelheden grond die zijn uitgegraven langs de Holyweg, worden tijdelijk opgeslagen
op naastgelegen percelen. De grond van de kreekrug gaat op een aparte hoop. Er is nog geen
bestemming voor de grond en het ziet er naar uit dat er grote sommen geld gemoeid zullen zijn
met het afvoeren van al die grond. Het toppunt van geldverspilling, alleen om de
reconstructiecommissie te plezieren.

Vergadering Reconstructiecommissie
Op 31 augustus is er weer een Reconstructiecommissievergadering gehouden waarbij de inrichting
van de zuidrand ter sprake kwam. Mevrouw Kester en Kees Moerman hebben hierbij gebruik
gemaakt van het inspraakrecht. Kees Moerman bracht de fietstocht langs de schuren die op de
nominatie staan om gesloopt te worden onder de aandacht. Tijdens de fietstocht bleek men
bereid om een aantal schuren te handhaven waar het ABW uiteraard blij mee was maar sommige
schuren zijn voorzien van asbesthoudende daken en hebben wat onderhoud nodig. De
Reconstructiecommissie (RC) leek toen niet bereid om voor de kosten hiervan op te draaien.
Tijdens de vergadering bleek echter dat de RC vond dat de kosten wel voor rekening van de
Reconstructiecommissie moesten komen. De secretaris van de RC, Kees van der Vaart, wist niet of
er budget voor te vinden was. Dirk Post die namens de Midden-Delfland Vereniging zitting heeft in
de RC vond het in stand houden van een aantal van deze schuren toch wel erg belangrijk. Hij
opperde dat er misschien wel vrijwilligers onder de ABW sympathisanten te vinden zouden zijn die
de schuren willen helpen opknappen waarbij materiaal betaald zou worden door de RC.
Saskia Bolten, de vertegenwoordiger van Delft in de RC, meldde dat er, indien nodig, waarschijnlijk
wel aanspraak kon worden gemaakt op een subsidie uit het DOP-NOAP fonds (Definitieve
Opslagplaats Noordoost Abtspolder). Het geld uit het DOP-NOAP fonds is afkomstig van
havenbedrijven, die in het verleden hebben betaald voor het storten van havenslib. De beheerder
van het fonds is het Recreatieschap Midden-Delfland. Het DOP-NOAP fonds levert jaarlijks een
financiële bijdrage aan uiteenlopende projecten in Midden-Delfland. Een project moet betrekking
hebben op duurzame plannen, die het agrarische karakter van Midden-Delfland waarborgen en
daarnaast een milieuverbeterende activiteit zijn of een restauratie zijn van historische elementen
in het landschap.Vijf schuren langs de Woudweg zullen behouden blijven. Over één schuur wordt
nog contact opgenomen met de boer die het betreffende stuk land pacht om na te gaan wat hij wil
met de schuur. Deze schuur heeft voorzover wij weten geen asbest dak maar metalen golfplaten.
Het ABW had eigenlijk nog meer schuren willen behouden maar wij zijn toch redelijk tevreden met
het nu bereikte resultaat waarbij wij wel hopen dat ook de laatste schuur, waarover nog geen
besluit is genomen, gehandhaafd blijft.

2

Het fietspad langs de Holyweg was ook een punt van discussie. De nu aangelegde werkweg zou
niet het tracé zijn van het fietspad. Kees Moerman heeft benadrukt dat het naast een recreatieve
functie ook een functie voor doorgaand fietsverkeer krijgt. Als het pad slingerend en te ver van de
Holyweg wordt aangelegd, zoals de werkweg, dan zullen fietsers ondanks het verbod ook in de
toekomst gebruik blijven maken van de Holyweg met alle gevaren die kunnen ontstaan door de
hier aanwezige doseerinstallatie. Paul Robijn van DLG zei dat de huidige bouwweg niet het tracé is
van het fietspad en dat de exacte plaats in overleg met de gemeente Vlaardingen wordt bepaald.
Het ‘Brusselse” beroep van Vereniging Tegen Milieubederf zou volgens Kees van der Vaart geen
reden zijn om de uitkomst af te wachten. Er bestaat nog onduidelijkheid over een nieuw aan te
leggen strook bos ter hoogte van de Olsthoornplas. Wij hebben altijd laten weten slechts een hoek
bos te willen langs het A4 zandlichaam. Naar alle waarschijnlijkheid zal het bos bij de
Olsthoornplas ook nog worden geschrapt uit de plannen.
Mevrouw Kester uit de Woudweg pleitte voor het verleggen van een fietspad. Door deze wijziging,
die eigenlijk niet zoveel verandert aan de plannen, zou er een perceel minder doorkruist worden
door een fietspad. Men zou hier nog eens goed naar kijken en leek ook hier positief tegenover te
staan. Het ABW wil dit pad eigenlijk nog een perceel opschuiven en de sloot tussen beide percelen
niet dempen. Het voorstel van mevrouw Kester is wat ons betreft een kleine wijziging die voor een
grote verbetering zorgt. Inmiddels heeft DLG aangegeven dat het voorstel van mevrouw Kester
wordt overgenomen.
Door Dirk Post (MDV) werd nog opgemerkt dat drie kandidaten zich hebben gemeld om in dit
gebied een zorgboerderij te beginnen. Het is nog niet duidelijk of er serieuze kandidaten tussen
zitten. Het ABW zit eigenlijk niet zo te wachten op een zorgboerderij. Wij willen koeien in de wei
en dat kan het beste gerealiseerd worden door boeren uit de omgeving hier hun vee te laten
weiden. Het behoud van een deel van de schuren kan hier ook een bijdrage aan leveren. Het zal
meestal gaan om jongvee omdat melkkoeien hier niet gemolken kunnen worden en dan is een
plek om te schuilen bij slecht weer wel zo comfortabel.

Aanleg Fietspad langs Holyweg kost weer een oude knotwilg
Voor de aanleg van het fietspad langs de Holyweg moet er weer een oude knotwilg het veld
ruimen. Recht tegenover de Abelendreef staat een knotwilg die precies in de weg zou staan om
het fietspad op de Abelendreef te laten aansluiten. Het is blijkbaar niet mogelijk om het fietspad
een paar meter om te leggen waardoor deze boom niet weg hoeft. De weg van de minste
weerstand wordt ook hier weer gekozen. In plaats van een oplossing te zoeken voor dit probleem
wordt er een kapvergunning aangevraagd en verleend. Wij willen dit pad een stukje opschuiven
zodat de boom gespaard blijft.
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Het Nederlandse platteland verdwijnt volgens NMP
Op 14 september viel in de pers te lezen dat het Milieu- en Natuurplanbureau (NMP) in de
Natuurbalans 2006 concludeerde dat het typische Nederlandse platteland verdwijnt en een
stedelijker uitstraling krijgt. Volgens het NMP zouden de plannenmakers meer rekening moeten
houden met de onomkeerbare effecten op de lange termijn op natuur en landschap. Met name
het aantal weidevogels daalt steeds sterker, de natuur wordt eenvormiger met minder soorten.
Vooral soorten die afhankelijk zijn van een bepaalde habitat, waaronder de weidevogels, nemen
steeds meer in aantal af. Reden dus om te voorkomen dat er nog meer weidevogelgebied op de
schop gaat. Door dit soort doldwaze reconstructieplannen zal Nederland de in Europees verband
gemaakte doelstelling dat de afname van de biodiversiteit in 2010 moet zijn gestopt niet halen
volgens het NMP. Het ABW heeft zich vanaf het begin zorgen gemaakt om het verdwijnen van de
weidevogels in de Holierhoekse polder maar de Reconstructiecommissie trekt zich daar niets van
aan en bagatelliseert het probleem. De meest waardevolle landschappen zouden moeten worden
beschermd en opgeknapt. Vereniging Tegen Milieubederf heeft niet voor niets in Brussel aan de
bel getrokken hierover. Het is daarom onverteerbaar dat nota bene een overheidsinstelling de
Europese afspraken aan zijn laars lapt.
Op onderstaande foto is goed zichtbaar welke hoop grond tot voor kort de kreekrug vormde.

Foto © Paul Meuldijk
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Houtkamp vraagt nogmaals aandacht voor het Woudweggebied.
Het ABW heeft verschillende Schiedamse raadsleden en de betrokken wethouder gemaild over de
huidige situatie en uitgelegd dat wij nog steeds zeer ontevreden zijn met het bereikte resultaat. Er
is nog steeds een grote hoeveelheid moeras gepland in Schiedam en er komen nog steeds te veel
paden volgens het plan van de Reconstructiecommissie. Ook Wolf van Pelt heeft namens
bewoners van de Mina Krusemanstraat nogmaals aandacht gevraagd voor de onzalige plannen.
Gemeenteraadslid Marcel Houtkamp (D’66) heeft in de vergadering van 12 september van de
commissie Wonen en Groen van de gemeente Schiedam gevraagd hoe de stand van zaken is met
de plannen voor de Woudweg en de uitvoering van de motie van 24 april over de reconstructie
van dit gebied.
Hieronder de mail van 6 september 2006 van het ABW aan de raadsleden en wethouder Haan.

Geachte raadsleden, wethouder,
Op 31 augustus jl. is er weer een vergadering geweest van de Reconstructiecommissie MiddenDelfland. Helaas was er geen vertegenwoordiger uit Schiedam aanwezig, maar dat kan wellicht
veroorzaakt zijn door de festiviteiten rond het afscheid van burgemeester Scheeres. Tijdens deze
vergadering is duidelijk geworden dat men, na aandringen van het Actiecomité Behoud Woudweg
e.o. (ABW), ten aanzien van de geplande sloop van in het gebied (polder ten noorden van
Vlaardingen en Schiedam) aanwezige opstallen/schuren tot inkeer is gekomen en men nu 5 of 6
schuren wil behouden. Hiervan één schuur op Vlaardings grondgebied, de rest op Schiedams
gebied.
Helaas wil men niet afstappen van het rietmoeras en de rietruigte die tussen de Woudweg en de
bebouwing van Schiedam is voorzien. Nu kijk je vanaf de rand van Schiedam nog zo die prachtige
polder in met de boerderijen van de Woudweg op de achtergrond en de koeien en schapen in de
wei, maar dat uitzicht dreigt in de zeer nabije toekomst te verdwijnen. De ligging van de Woudweg
is uniek: dwars op de stadse bebouwing en daardoor uitermate geschikt voor "dichtbij" recreatie.
Zoals vele mensen ons hebben gemaild, kan je hier op loopafstand, zelfs met en voor kinderen,
door het jaar heen de lammetjes en kalfjes zien opgroeien en laten zien dat de melk niet uit een
fabriek komt maar uit die prachtige koeien. Het is hier mooi en authentiek, rietkragen zullen dat
teniet doen.
Wij hopen dat u zich tot het uiterste wilt inzetten voor de inrichting zoals het ABW heeft bedacht
en waarin nadrukkelijk aandacht is voor die recreanten door het aanleggen van nieuwe wandel- en
fietspaden, maar waarbij behoud van het huidige, in de wereld unieke en echt Hollandse
veenweidelandschap met haar kostbare natuur (weidevogels, koffiebloemen enz.) voorop staat.
De achterhaalde buffergedachte is geen reden meer om hier rietkragen aan te leggen. Naar ons
idee zou de wens van de recreant voorop moeten staan, daar wordt het gebied recreatief voor
ingericht en niet voor de reconstructiecommissie. Zij zouden slechts moeten luisteren naar de
wensen van de recreanten en hun beleid daarop afstemmen. Wij hopen dan ook dat Schiedam
zich tot het uiterste zal inspannen om aan de Motie Houtkamp, met meerderheid aangenomen in
de raadsvergadering van 20 april 2006, gehoor te geven.
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Zoals waarschijnlijk bekend, heeft Vereniging Tegen Milieubederf een bezwaarschrift tegen de
reconstructieplannen ingediend in "Brussel" . Zolang daar geen uitspraak is gedaan zou er
helemaal niets mogen en moeten gebeuren in dit gebied en zou er dus ook geen aanlegvergunning
moeten worden verstrekt. De aanlegvergunning is in de gemeente Schiedam nog niet verleend. In
afwachting van de uitkomst van Brussel, zou de aanvraag tot die aanlegvergunning aangehouden
kunnen worden. Koos van Zomeren heeft over het Groene Hart eens gezegd: 'Wat onvervangbaar
is, kun je maar één keer vernielen' en dat geldt ook voor dit gedeelte van het Kleine Groene Hart.
Graag vernemen wij uw standpunt op het bovenstaande.
Groeten namens Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
Kees Moerman
Paul Meuldijk

Hieronder de brief van Wolf van Pelt.

Schiedam, 11 september 2006
Geachte Raadsleden Houtkamp, De la Rie, Hagen, De Groot, Hamerslag en Strik,
In de gemeenteraadsvergadering van Schiedam d.d.: 24 april 2006 is een door u ondertekende
motie aangenomen waarin staat:
“…… dat de herinrichtingsplannen van de Reconstructie Commissie (RC) Midden-Delfland voor
het gebied grenzend aan Schiedam Noord moeten worden bijgesteld o.a. overeenkomstig de
voorstellen van het Actiecomité Behoud Woudweg (ABW), waarbij het vooral van belang is dat het
traditionele weidelandschap met grazende koeien wordt behouden en niet wordt heringericht tot
een andere vorm van landschap……
verzoekt:
“……het (nieuwe) college van burgemeester en wethouders c.q. zijn nieuwe vertegenwoordiger in
de RC Midden-Delfland zo spoedig mogelijk dit standpunt over te brengen aan die commissie en
tegelijkertijd dringend te vragen om voorgenomen herinrichtingsacties op te schorten totdat
gewenst nader overleg tussen de gemeente en de commissie over de herinrichting heeft kunnen
plaatsvinden en tot dat moment in ieder geval geen medewerking te verlenen in welke vorm dan
ook……”
Namens de bewoners van de Mina Krusemanstraat noordzijde te Schiedam verzoeken wij
dringend “woord te houden” en in actie te komen om de voorgenomen sloop van
een uniek gebied tegen te houden. RC Midden-Delfland c.q. Dienst Landelijk Gebied (DLG) hebben
op geen enkele wijze kunnen aantonen dat op substantiële wijze wordt tegemoetgekomen aan de
wensen van ABW en bewoners. Ruigriet, overdadige parkeergelegenheid, teveel slingerpaden, het
omleggen van sloten, het vernietigen van kreekruggen en het opofferen van een prachtig open
polderlandschap en dus weidegebied met vee, voor een dichtbegroeid moerasgebied voeren nog
steeds de boventoon in de thans definitief lijkende uitvoeringsplannen. Boeren, die ervan moeten
leven en burgers die willen genieten van echte, groene natuur zijn de grote verliezers. Het zijn
echter ook uw kiezers!!!!!
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In een van de weilanden aan de oostzijde van de Harreweg iets zuidelijk van de Woudweg is
inmiddels een gigantisch bord geplaatst door RC c.q. DLG, waarin de voorgenomen sloop (wij
kunnen het niet anders noemen) wordt aangekondigd. In een van de lokale bladen is d.d.: 9
augustus 2006 de aanvraag van DLG geplaatst voor het verkrijgen van een vergunning t.b.v.
“……bruggen, kano-overstappen, e.d……” Als deze vergunning wordt verleend wordt in feite
toestemming gegeven voor een actie die u door middel van de eerdergenoemde motie nou juist
wilt voorkomen. De tweede actie van RC c.q. DLG is namelijk het aanvragen van een
aanlegvergunning en dan zijn we dus echt te laat.
Vlaardingen was altijd de gemeente die zich fel heeft gekeerd tegen de RC-DLG-plannen, maar
heeft nu toch een aanlegvergunning verleend. Schiedam -tot voor kort min of meer apathisch in
dit kader, maar sinds de komst van ABW behoorlijk fel- kan zich nu onderscheiden door een eigen
koers te varen en alles in het werk te stellen ons fraaie, unieke, eeuwenoude polderlandschap te
behouden voor ons en onze kinderen. De tekst van uw motie laat weinig ruimte voor RC c.q. DLG.
Als men toch doorzet dan zou u eigenlijk juridische stappen moeten ondernemen om deze
instanties te weerhouden hun (wat ons betreft snode) plannen uit te voeren.
Geachte gemeenteraadsleden: het is nog niet te laat, u kunt nu tonen dat politiek “geen woorden
maar daden” betekent. Wij vertrouwen erop dat wij in u kunnen blijven vertrouwen en zien uw
actie(s) met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Wolf van Pelt
Mina Krusemanstraat
Schiedam

Bezwaarschriften tegen aanlegvergunning Vlaardingen
Paul Meuldijk heeft, namens ABW, bezwaar aangetekend bij de gemeente Vlaardingen tegen de
aanlegvergunning. Daarnaast heeft ook Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) een bezwaarschrift
ingediend.
Zij hebben eerder bij de Raad van State voor Polder Schieveen succes geboekt waardoor
werkzaamheden zijn stilgelegd en hebben speciaal een jurist in dienst om e.e.a. uit te zoeken. VTM
heeft als belanghebbende organisatie de gemeente gewezen op het feit dat dit een
foerageergebied is voor de lepelaarkolonie bij Voornes Duin. Door deze beschermde broedkolonie
is ook het foerageergebied met een straal van 40 km beschermd. Daarnaast is gewezen op de
Europese klacht in verband met de beschermde weidevogels waarvan de habitat wordt aangetast.
Is Europese wetgeving niet belangrijker dan de reconstructiewet ? Naar ons idee wel.
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Lepelaar in Holierhoekse polder. Foto © Michel de Maat

Wij hopen dat de gemeente Vlaardingen de bezwaren honoreert op grond van het feit dat de
vergunning in strijd is met Europese regels en in verband met het feit dat men op dit moment al
archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen als kreekruggen vernietigt. Mochten er
toch juridische haken en ogen zitten aan weigering van de vergunning dan hopen wij dat
Vlaardingen de Reconstructiecommissie opdraagt zwart op wit te verklaren dat men het gebied
weer terugbrengt in de oorspronkelijke staat als VTM in het gelijk wordt gesteld. VTM kan zich
overigens wel vinden in ons alternatieve inrichtingsplan wat juist het bestaande historische
landschap dichterbij de bewoners van de steden brengt en toegankelijker maakt zonder het te
veel aan te tasten.

Website Ministerie van LNV / DLG over Midden-Delfland
Hieronder een paar zinnen van de website van DLG over wat zij “Parelproject Midden-Delfland”
noemen:
Het is een waardevol, authentiek weidegebied met weidse uitzichten, rust en stilte; en dat midden
in de Randstad. Het echte Hollandse landschap met polderweggetjes en karakteristieke
boerderijen, dat steeds meer verdwijnt, is hier nog te vinden. In het project werken vele partijen,
zowel overheid als niet-overheid, constructief samen. Bovendien is er veel contact met de bewoners
en gebruikers van het gebied. Het waardevolle, karakteristieke weidse landschap van MiddenDelfland krijgt extra aandacht en wordt zoveel mogelijk beschermd.
Parelproject !!! authentiek weidegebied dat steeds meer verdwijnt !!! Weidse landschap zo veel
mogelijk beschermd ??? Het is wel waar dat er voor het Holierhoek en Woudhoekgebied veel
contact is met bewoners en gebruikers alleen wordt daar niet erg naar geluisterd. Dat contact is er
ook uitsluitend door initiatieven van die bewoners en gebruikers.
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