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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.

Geef uw mening !!!
Langs de Holyweg wordt met man en macht gewerkt om het landschap onherstelbaar te
beschadigen. Ook de, misschien wel, mooiste kreekrug van Midden-Delfland is volledig op de
schop ondanks dat men aanvankelijk beweerde dat de kreekruggen gespaard zouden blijven. Wij
horen graag uw mening over de voortgang. Zijn er misschien mensen die denken dat het toch nog
wel wat kan worden of bekijkt iedereen met hetzelfde afgrijzen de hopen grond en de aangetaste
Zwethzijde die vanaf de fietsbrug duidelijk zichtbaar volledig is verziekt naar ons idee. Mail ons op
woudweg@versatel.nl en laat weten wat U er van vindt.
Deze blik op de Zweth behoort tot het
verleden. De prachtige unieke gevarieerde
bloemenpracht die juist hier aan de rand
van de Zweth bestond is grotendeels
verdwenen onder het mom dat alles
mooier wordt. Een utopie om dat te
denken natuurlijk maar in de ogen van de
plannenmakers is het mooier geworden.
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Wordt dit gebied niet juist voor de burgers aangelegd? Zouden dan de belangen van die burgers
niet meer moeten meewegen zeker nu er een toch wel grote en aanhoudende kritiek blijft bestaan
tegen de RC plannen? De Reconstructiecommissie zou zich daar niet bij neer moeten leggen maar
alles aangrijpen om de gemeente en de burgers te geven wat ze willen. Het ABW plan past ook
prima in het bestemmingsplan en binnen de doelstellingen van de reconstructie en binnen het koe
in de wei gedachtegoed.

Aanvullende kapvergunning aangevraagd door DLG
In Groot Vlaardingen is op 4 oktober 2006 melding gemaakt van het feit dat DLG een aanvullende
kapvergunning heeft aangevraagd voor het kappen van een extra knotwilg. De knotwilg bevindt
zich aan de noordzijde van de Woudweg nabij de toekomstige aansluiting van het aan te leggen
fietspad. Het lijkt er op dat er een knotwilg gekapt moet worden voor de doorgang van het
bouwverkeer, maar het aan te leggen fietspad komt blijkbaar niet op diezelfde plaats op de
Woudweg. Een aantal meters van de betreffende knotwilg is al een dam naar het weiland
aanwezig. De knotwilg die hiernaast staat is door werkverkeer al zodanig beschadigd, dat deze
knotwilg waarschijnlijk bij de eerste de beste najaarsstorm zal bezwijken (zonder kapvergunning).
Daarom lijkt het verstandiger de al bestaande dam wat te verbreden en die als toegang tot het
weiland te gebruiken. Het scheelt in ieder geval een gezonde knotwilg ! Daarna kan ook het
fietspad over deze dam de Woudweg op, want het is de bedoeling dat de Woudweg t.z.t. ter
hoogte van het dijklichaam afgesloten zal worden voor autoverkeer. Fietsers kunnen dan rustig
een stukje over de Woudweg rijden om van het ene fietspad naar het andere te komen.
Vanaf 4 oktober 2006 kan IEDEREEN binnen een periode van 4 weken (dus voor 4 november a.s.)
zijn of haar zienswijze indienen tegen de aanvraag van de kapvergunning. Deze zienswijzen zullen
worden meegenomen bij de beslissing al dan niet de kapvergunning te verlenen. Na verlening van
de kapvergunning is het mogelijk alsnog een bezwaarschrift in te dienen maar dan is het wel
noodzakelijk om als belanghebbende te worden aangemerkt en de betreffende afdeling van de
gemeente Vlaardingen doet zijn best om zo min mogelijk mensen als belanghebbende te zien.
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Fietspad langs Holyweg
Aanleg van een fietspad is prima maar dan wel dicht langs de Holyweg aan de overkant van de
sloot en niet zoals het nu waarschijnlijk gaat worden. Ook in het alternatieve plan van het ABW is
er een fietspad voorzien dat dichter langs de sloot loopt. Vlaardingen zorgt voor de centen van dit
pad maar het zal nu wel een DLG pad worden van Vlaardings geld. (zie ook pagina 4)

Vragen over de reconstructie van het Midden-Delflandgebied
24-08-2006 • Naar aanleiding van de reconstructieplannen van het Midden-delfland gebied,
waaronder de op Vlaardings grondgebied liggende Holiërhoekse polder heeft Ingrid Wijker
namens de SP fractie schriftelijke vragen richting het college van B&W gesteld. De uit de 13e eeuw
stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap. Het
betreft een van de weinige in onze provincie gelegen oorspronkelijke polderlandschappen. Het is
om die reden dat de gemeente op 2 februari 1994 het standpunt heeft ingenomen niet te kunnen
instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de
Reconstructiewet deelplan "Abtswoude". De huidige plannen zijn naar onze mening te
beschouwen als een nadere uitwerking van de plannen die door de gemeenteraad zijn afgewezen
Het is om die reden dat onze fractie veel begrip heeft voor het Actiecomité Behoud Woudweg dat
zich inzet voor behoud van de huidige waarden van deze, zoals het comité dat zegt;”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 natuur en cultuurhistorie. Naar wij
hebben begrepen heeft het College echter ingestemd met rigoureuze reconstructie van het gebied
waarbij ook karakteristieke bruggetjes en boeren schuren zullen verdwijnen. Naar onze mening is
het college daarbij dus afgeweken van het eerder door de gemeenteraad ingenomen standpunt.
Bron: http://vlaardingen.sp.nl/bericht/10023/060824-schriftelijkevragen_over_de_r
Hieronder de schriftelijke vragen van Ingrid Wijker d.d. 24 augustus 2006 volgens artikel 36
Reglement van Orde aan het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente
Vlaardingen over de reconstructie van Abtswoude (deelplan Holierhoek) met de antwoorden d.d.
19 september 2006 van het college.
Bron: http://www.vlaardingen.nl/Internet/Griffie/Art36vragen2006/holierhoek.pdf
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Reactie ABW op de antwoorden van het Vlaardingse college:
Het ABW is blij met de voorgenomen aanpassingen in het beplantingsplan maar het gaat hier
alleen om de stukken bos die geschrapt zijn. De term beplantingsontwerp of beplantingsplan is
nogal vaag. Het aan te leggen rietmoeras en wilgenstruweel maakt nog steeds deel uit van de
plannen en ook dat valt volgens ons onder het beplantingsplan. Er is nu wel eindelijk
overeenstemming over een stuk nieuw aan te planten bos tussen de Olsthoornplas en de
Breeweg. Het antwoord op vraag 1 is hierdoor niet juist.
Wethouder Bot heeft bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan beloofd zich samen
met wethouder van der Velde te zullen inzetten voor het alternatieve inrichtingsplan van het
ABW. Naar het idee van het ABW heeft de raad mede door deze toezeggingen ingestemd met het
nieuwe bestemmingsplan. Het alternatieve ABW plan is uitstekend inpasbaar in het nieuwe
bestemmingsplan. Ook de uitvoering van de motie uit 1994 sluit naadloos aan op het ABW plan.
Achteraf gezien was het beter geweest wanneer de raad niet had ingestemd met het nieuwe
bestemmingsplan totdat er met de Reconstructiecommissie overeenstemming was bereikt over de
inrichting van het gebied. Het ABW begrijpt dat het niet eenvoudig is om de
Reconstructiecommissie op andere gedachten te brengen maar het (nog) niet vaststellen van het
nieuwe bestemmingsplan was een mooie stok achter de deur geweest. De werking van de
Reconstructiewet nadert haar einde dus men heeft haast om alles te realiseren.
De aanleg van het fietspad parallel aan de Holyweg stond al vanaf het begin in het ABW plan. Wij
wilden dit fietspad gerealiseerd zien vlak langs die Holyweg slechts gescheiden door een sloot en
een beperkte groenstrook. De huidige ontgravingen maken dit al bijna onmogelijk. Een fietspad
dat door de gemeente wordt betaald zou toch moeten worden aangelegd volgens de wensen van
de gemeente. Wij hebben nu de indruk dat de Reconstructiecommissie zich nadrukkelijk heeft
bemoeid met de plaats van het fietspad in het gebied. Wij vinden het jammer dat de gemeente
hierover geen contact heeft gezocht met het ABW. Het liefst zouden wij zien dat het fietspad met
voorrang wordt aangelegd volgens de ideeën van het ABW ook al moet hiervoor een deel van de
ontgravingen weer ongedaan worden gemaakt. De aansluiting op de Holyweg moet zodanig
worden gekozen dat er geen bomen voor gekapt hoeven te worden.

Reconstructieplannen zorgen voor toename muskusratten
Al eerder hebben wij gewezen op het gevaar van het moeras onderaan de Vlaardingse Vaart. Ook
hebben wij al eerder gewezen op de gevaren van dat moeras in combinatie met de muskusratten.
In de Haagse Courant van 5 oktober 2006 stond dat In Midden-Delfland vorig jaar 350
muskusratten zijn gevangen, dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van 2003. Deze explosieve
groei van de muskusrat baart de bestrijders grote zorgen. Midden-Delfland is een kwetsbaar
gebied en volgens de muskusrattenvangers vormen vooral de gebieden die worden heringericht
een groot probleem voor het bestrijden van de muskusratten. Deze nieuwe natte natuur vormt
een uitstekende schuilplaats voor de muskusrat terwijl deze gebieden voor de bestrijders
nauwelijks toegankelijk zijn.
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Wij hebben Hoogheemraad mevrouw Ruijgh - van der Ploeg die ook zitting heeft in de
reconstructiecommissie gewezen op het gevaar van de reconstructieplannen door juist onderaan
de dijk langs de Vlaardingse Vaart twee moerasgebieden aan te gaan leggen. Zij zou als
vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap Delfland moeten toezien op de onveiligheid die
door de reconstructieplannen kan ontstaan. Behalve het beheer van de dijken heeft het
Hoogheemraadschap ook wat te zeggen over de zogenaamde beschermingszone waarin deze
moerassen gepland zijn.
Behalve de onaanvaardbare aantasting van de polder door het moeras speelt de veiligheid hier
een belangrijke rol en daar kan men niet aan voorbij gaan vindt het ABW. Één enkele muskusrat
kan per jaar tot wel een kubieke meter grond verplaatsen wat een enorme aanslag betekent op de
betrouwbaarheid van een kade. Het rietmoeras vormt een enorme voedselrijkdom voor de
muskusratten wat zijn uitwerking niet zal missen op de groei van de populatie in de Holierhoekse
polder. Al in juni heeft het ABW de muskusrattenvanger aan het werk gezien in dit gebied en
hierover geschreven in de Informatiekrant van het ABW. Wij hopen dat men nog tot inkeer komt
en dan in ieder geval uit veiligheidsoverwegingen het moeras op deze plek schrapt.
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Hierboven een paar foto’s van de omgeving van de Zweth met op de linker foto’s de situatie na de
sloop door de reconstructie en op de rechter foto’s de oude situatie van voor de sloop. Niets
wordt ontzien, kreekruggen oude bruggetjes, alles moet er aan geloven. Deze foto’s en nog meer
foto’s zijn in groter formaat te vinden op http://www.middendelfland.biod.info
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Hoorzitting naar aanleiding van bezwaren tegen aanlegvergunning
Op 10 oktober 2006 is de hoorzitting geweest naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen
de verleende aanlegvergunning. Paul Meuldijk heeft hier o.a. zijn bezwaren geuit tegen het al of
niet belanghebbende zijn in deze procedure. Het interne advies luidde dat de gemeente hem niet
als belanghebbende ziet. Je krijgt soms het idee dat de Vlaardingse ambtenaren zijn ingehuurd
door DLG !!! Wel is duidelijk geworden dat besloten is bij de vaststelling van het bestemmingsplan
om het aantal zaken waarvoor een aanlegvergunning vereist is, drastisch te beperken in het
belang van een snellere uitvoering van de plannen van de Reconstructiecommissie. Absoluut
onaanvaardbaar natuurlijk. Ook gaat men volledig voorbij aan het feit dat de kreekruggen een
grote cultuurhistorische waarde hebben en daarom eigenlijk onaangetast zouden moeten blijven.
Die kreekruggen worden echter helemaal niet beschermd zo lijkt het. Heeft de stadsarcheoloog
zitten slapen toen de aanlegvergunning voorbij kwam???
Schiedam heeft inmiddels op 13 oktober een aanlegvergunning verleend. In Schiedam wordt dus
geen uitvoering gegeven aan de aangenomen motie die begin dit jaar op initiatief van Marcel
Houtkamp van D’66 is ingediend. Het Schiedamse grondgebied ligt er nog ongeschonden bij.
Hopelijk kan de Vlaardingse verwoesting (met name de hoek Holyweg-Breeweg) voor de
Schiedamse raadsleden nog dienen als voorbeeld hoe het niet moet en onderneemt men toch nog
actie om een dergelijke aantasting te voorkomen op Schiedams grondgebied!!!
De Vlaardingse politiek zou in ieder geval nog zijn best moeten doen om een nieuw te graven plas
aan de Woudweg tegen te houden en zo de daar aanwezige kreekrug volledig te behouden. Wij
hebben er weinig vertrouwen in maar blijven hoop houden dat deze kreekrug wel gespaard zal
blijven.
Namens VTM heeft Lilian van der Horst ingesproken bij de hoorzitting. Zij heeft o.a. gesproken
over de Lepelaars en het foerageergebied dat Midden-Delfland is voor de kolonie bij Oostvoorne.
De commissie heeft toegezegd dat er nog goed gekeken wordt naar de Europese wetgeving in
verband met de klacht die VTM heeft ingediend in Brussel. Een uitspraak op de bezwaarschriften
kan dus nog even op zich laten wachten. De graafwerkzaamheden gaan echter gewoon door, de
verwoesting van deze 13e eeuwse polder lijkt niet meer te stoppen.
De eens zo prachtige trotse
eeuwenoude Holierhoekse
polder langs de Holyweg is
getransformeerd tot een
bouwput waar een Vinex wijk
jaloers op zou kunnen zijn.
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