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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.

Inrichting wordt steeds meer politieke aangelegenheid
Zoals verwacht gaat de strijd van het actiecomité zich meer verplaatsen naar de politiek. Raadslid
Corrie Kortleven van Groen Links heeft in Vlaardingen gezorgd voor politieke aandacht. Meer
hierover verderop in deze informatiekrant. In Schiedam heeft raadslid Houtkamp van D’66 vragen
gesteld over de inrichting van het gebied rond de Woudweg. Hij wilde daar ook in de toekomst
slechts gras en koeien zien. Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch van het CDA is bekend met dit
gebied en heeft ook haar sympathie betuigd aan de actie voor behoud van dit gebied. Daarnaast
heeft zij gezorgd voor aandacht op provinciaal niveau.
Wij zijn natuurlijk ook met DLG nog “in gesprek” maar de besluiten voor grote veranderingen
moeten blijkbaar toch van de politiek komen vandaar dat wij onze pijlen richten op die politiek en
erg blij zijn met de sympathie voor onze actie en de actieve betrokkenheid van verschillende
politici hierbij. Het bestuur van de reconstructiecommissie en het Recreatieschap Midden-Delfland
wordt voor het grootste deel gevormd door locale en provinciale politici en zij hebben daardoor
het laatste woord.
Werkbezoek leden Tweede Kamerfractie van het CDA aan Woudweg en omgeving
Het is de bedoeling dat binnenkort een delegatie van de Tweede Kamerfractie van het CDA een
werkbezoek zal brengen aan de Holierhoekse polder. De kamerleden Antoinette Vietsch en Annie
Schreijer (woordvoerder landbouw, plattelandsbeleid en reconstructie van de CDA fractie) zullen,
als het bezoek doorgaat, hierbij aanwezig zijn. Het plan van het Actiecomité komt volgens
mevrouw Vietsch overeen met de landelijke lijn van het CDA waarbij het behoud van waardevolle
landschappen voorop staat. Omvorming tot moerasgebiedjes van eeuwenoude polders is uit den
boze voor het CDA.

De voorzitter van de CDA fractie in de Provincie Zuid-Holland de heer Klein Breteler is door
mevrouw Vietsch op de hoogte gesteld van het plan van het actiecomité Behoud Woudweg e.o. en
zal het probleem zo snel mogelijk in de provinciale fractie aan de orde stellen.
Wij hopen u binnenkort nader te informeren over het werkbezoek.

Groen Links in gemeenteraad van Vlaardingen stelt vragen over plan ABW
Raadslid Corrie Kortleven van Groen Links heeft vragen gesteld aan wethouder Bot over het
alternatieve plan van het actiecomité. Zij wil graag dat het plan van het ABW wordt uitgevoerd en
het ziet er naar uit dat er meer raadsleden haar voorstel zullen steunen. Zoals bekend is de
gemeente Vlaardingen eigenlijk nooit voorstander geweest van aantasting van deze mooie polder
door aanplant van bospercelen e.d.
De recreatieve invulling van het reconstructiegebied Holierhoek en Woudhoek wordt in het ABW
plan gewoon gehandhaafd, slechts de hoeveelheid paden wordt wat gereduceerd omdat in een
open polderlandschap te veel paden storend zijn voor de beleving van de weidsheid door de
recreanten en voor het voortbestaan van de weidevogels in dit gebied zijn te veel paden
desastreus. Het schrappen van het wandelpad langs de Zweth in ons plan heeft te maken met de
kwetsbare natte ecologische zone langs dit water die naar ons idee een betere natte verbinding
vormt tussen de Vlietlanden en de Schie dan de plukjes moeras uit het DLG plan.
Wethouder Cees Bot heeft op de vraag van Corrie Kortleven geantwoord dat het juridisch gezien
mogelijk is om het ABW plan aan te
prijzen maar politiek bestuurlijk heeft hij zo zijn bedenkingen om op het laatste moment te pleiten
voor aanpassingen. Wel heeft hij aangegeven dat tijdens de inspraakprocedures in het verleden
vanuit Vlaardingen bezwaar is gemaakt tegen de bospercelen in de Holierhoekse polder omdat die
minder passend zijn in een open weidelandschap c.q veenweidegebied. Dit heeft echter niet tot
aanpassing van de plannen geleid waaruit je kan concluderen dat die inspraak geen echte inspraak
is geweest.
De huidige breed gedragen actie tot aanpassing van de plannen is daarom niet vreemd. De
gemeente wil eigenlijk hetzelfde als de inwoners; behoud van het authentieke landschap met wat
extensief recreatieve voorzieningen als wandel en fietspaden.
Het plan van DLG is al ruim 10 jaar geleden vastgesteld en is niet meer actueel. Het historisch
besef is tegenwoordig groot en ook de aanwezige natuur wordt momenteel op de juiste waarde
geschat. Dit maakt dat politici durven toe te geven dat het door voortschrijdend inzicht anders
moet en zij willen zich dan ook sterk maken voor de juiste invulling van de herinrichting in het
kader van de reconstructie.

ABW gaat bij DLG voorstellen indienen voor het behoud van
cultuurhistorische elementen
Tijdens het overleg tussen het ABW en leden van de Reconstructiecommissie en DLG is
afgesproken dat wij voorstellen voor kleine wijzigingen kunnen indienen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om het bedenken van oplossingen voor het behoud van schuurtjes en bruggetjes. De
strontgoot, de bekende betonnen bak, in de berm van de Woudweg zal zeker ook deel uitmaken
van onze voorstellen. De oorsprong van deze bak zou eigenlijk op een mooi bord vermeld moeten
worden bij de goot zodat het verleden meer gaat leven. Wellicht kunnen historische verenigingen
of stichting MiddenDelfland is Mensenwerk hier hun medewerking aan verlenen. Wij hopen op deze manier te
bewerkstelligen dat kenmerkende cultuurhistorische zaken behouden kunnen blijven en daar waar
noodzakelijk worden opgeknapt. Het ABW gaat er vanuit dat DLG serieus naar onze voorstellen zal
kijken en deze voorstellen overneemt zodat deze landschappelijk belangrijke elementen behouden
blijven voor de toekomst. Wat zou een Woudweg zijn zonder al die leuke schuurtjes, kreekruggen,
bruggetjes en strontgoot ? Wij hopen dat niet te hoeven meemaken.

Hoorzitting bestemmingsplan Abtswoude bij gemeente Vlaardingen
Bij de hoorzitting op 27 oktober van de gemeente Vlaardingen over het bestemmingsplan
Abtswoude was er één inspreker die binnen de gestelde termijn bezwaar had aangetekend. Het
ging hierbij over de bestemming van het perceel grenzend aan Holyweg 16. Dit perceel heeft een
bestemming waarbij bebouwing ten behoeve van horeca, kanoverhuur e.d. mogelijk is. Het
Actiecomité denkt dat deze bestemming nog afkomstig is van het oorspronkelijke inrichtingsplan
waarbij de Holierhoekse polder getransformeerd zou worden in één groot plassengebied waar
naast en achter dit perceel grote waterpartijen waren voorzien voor zwemmen, kanovaren, roeien
en surfen.
Het ABW had een lijst met vragen ingediend voor deze hoorzitting die echter niet beantwoord
konden worden omdat wij niet binnen de wettelijk
gestelde termijn bezwaar hebben aangetekend.
Onze vragen zijn wel doorgestuurd naar alle
raadsleden en wij hopen nog antwoord te
ontvangen binnenkort. De vragen die wij gesteld
hebben gingen o.a. over de ontbrekende
vergunning voor het afgraven van de kreekrug, het
verdrijven van de weidevogels, het gebrek aan
aandacht voor de cultuurhistorie, de overbodige
parkeerplaatsen en het gebrek aan zeggenschap
van de gemeente bij de inrichting.

Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025
Op 11 november 2005 zal de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 aan de Koningin worden
aangeboden tijdens haar bezoek aan Schipluiden wat in het kader van haar 25 jarig
regeringsjubileum zal plaatsvinden. De gebiedsvisie is bedoeld voor het hele Midden-Delfland
gebied en omliggende gemeenten, de stadsregio’s, het Hoogheemraadschap van Delfland, de
provincie en het Rijk zijn dan ook bij het tot stand komen van deze gebiedsvisie betrokken. Deze
gebiedsvisie sluit naar ons idee naadloos aan bij het ABW plan getuige de volgende passage uit dit
plan.
De rode lijn in de gebiedsvisie is dat het landschap, met de koe in de wei, in 2025 van grote waarde
zal zijn voor ruim anderhalf miljoen mensen uit de directe stedelijke omgeving. Een sterk landschap
dat uitnodigt, dat van grote kwaliteit is, dat nieuwe kansen biedt. Een sterk landschap met
waarde(n)volle polders, en goede verbindingen naar de steden. En waar vooral van het landschap
kan worden genoten.
Het lijkt ons een uitgelezen kans om deze gebiedsvisie meteen toe te passen op de reconstructie
van de Holierhoekse polder. Deze gebiedsvisie zal ongetwijfeld met grote instemming worden
ontvangen omdat dit precies aansluit bij de trend tot behoud van cultuurlandschappen in
Nederland.

Nieuw op de ABW website
Op de website van het Actiecomité is sinds kort een pagina met foto’s van de woudweg
opgenomen gemaakt door Wijnand Kluijt.
Hoewel de foto’s niet erg groot zijn in verband met de beschikbare ruimte op de website is het
toch wel weer leuk om te achterhalen waar deze mooie foto’s zijn gemaakt.

Inloopavond DLG in De Blauwe Brug druk bezocht
De inloopavond die op 3 november in wijkcentrum De Blauwe Brug in Schiedam is gehouden over
de reconstructie van Abtswoude, waar Woudhoek en Holierhoek onderdeel van uitmaken, is druk
bezocht. Er waren ruim 70 belangstellenden die op één uitzondering na allemaal tegenstanders
bleken te zijn van de DLG plannen voor dit gebied. Na een presentatie door de heer Robijn,
projectleider van DLG, konden er vragen gesteld worden. Vele aanwezigen maakten van de
gelegenheid gebruik om hun ongenoegen kenbaar te maken over de plannen. In soms emotionele
betogen voor het handhaven van het weiland met schapen en koeien probeerde men DLG op
andere gedachten voor de inrichting van dit gebied te brengen. Deze betogen werden regelmatig
met stevig applaus onthaald door de andere aanwezigen.

De heer van der Vaart van DLG benadrukte dat deze reconstructie nodig was om de oprukkende
woningbouw tegen te gaan en om de 1,5 miljoen potentiële recreanten een plek te geven. Het wil
er blijkbaar nog steeds niet in dat bomen ook geen bebouwing kunnen tegenhouden getuige de
recente plannen in het rapport RR 2020 van de Stadsregio Rotterdam voor de Broekpolder in
Vlaardingen. De inwoners en de locale bestuurders hebben hier gezorgd voor het tegenhouden
van bebouwing en niet de aanwezigheid van bomen.
De recreanten komen in het ABW plan beter aan hun trekken dan in het DLG plan. Hoewel er wat
minder paden zullen komen, kan men wel genieten van een prachtige polder zonder verstoring
van het uitzicht door bos en rietmoeras. Volgens van der Vaart is er slechts aanpassing op details
mogelijk. De koeien zouden volgens hem verdwijnen uit het landschap.
De inspraakronde in 1996 was een wassen neus. De reconstructieplannen zijn niet of nauwelijks in
het nieuws geweest en bovendien is zelfs met de inspraak van gemeenten niets gedaan. De hoop
op dit moment is gevestigd op de locale politiek die toch nog maar weer eens duidelijk moet
maken dat het een gebied moet worden van en voor de bewoners en recreanten. Het is nu maar
zeer de vraag of de boomaanplant een lang leven beschoren is gezien de grote weerstand tegen
de plannen.
Tijdens de inloopavond bestond nog de mogelijkheid om een vragenformulier in te vullen. Vele
aanwezigen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Uiteraard was het actiecomité blij met de
grote opkomst tijdens deze avond zodat duidelijk is dat er veel tegenstanders van de DLG plannen
zijn voorzover dat nog niet bekend was.
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