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Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 

E-Informatiekrant 

Januari 2006 

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 natuur en cultuurhistorie. 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. 

Gemeenteraad Schiedam is om 

Een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad lijkt voor aanpassing van de plannen waarbij 
nadrukkelijk het alternatieve plan in beeld is. Het bestemmingsplan Abtswoude was in Schiedam al 
eerder vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormt echter, evenals in Vlaardingen, geen belemmering om 
te komen tot een andere inrichting dan voorzien door de Reconstructiecommissie. Aan de inrichting 
van het gebied is inmiddels in verschillende commissievergaderingen aandacht besteed. Onder 
aanvoering van raadslid Marcel Houtkamp van D’66 heeft men nog eens kritisch nagedacht over de 
inrichting waarbij ook een aantal leden van de Reconstructiecommissie waren uitgenodigd om hun 
plannen toe te lichten. Bij één van deze vergaderingen kwam men wel met een aantal veranderingen 
op de proppen, maar die hebben de meerderheid van de raadsleden niet op andere gedachten 
gebracht. 
 
Waarom ook rommelen aan een plan waarvan het uitgangspunt gewoon verkeerd is, niet meer 
passend in deze tijd waarin landschapsbehoud voorop staat. Er is tenslotte een goed alternatief wat 
wel tegemoet komt aan de wensen van de raadsleden en van de bewoners. Met dat actiecomité plan 
moet men aan de slag gaan in plaats van met beperkte aanpassingen te komen. Ook het plan van het 
ABW gaat namelijk uit van recreatieve inrichting met natuur. Het verschil zit hem in de natuur en de 
intensiteit van de recreatieve inrichting. De hoeveelheid paden is nauwelijks minder in ons plan maar 
voor de natuur gaan wij uit van het bestaande landschap met de al aanwezige kostbare boerennatuur. 
Dit landschap is natuurlijk ook door de mens gemaakt maar is een evolutie van eeuwen.  
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Wethouder gaat pleiten voor aanpassing plannen 

Wolf van Pelt die als een van de woordvoerders van de Mina Krusemanstraat bewoners optreedt, 
heeft een gesprek gehad met de Schiedamse wethouder Habermehl over de Woudweg perikelen. De 
wethouder heeft in het gesprek met de heer van Pelt toegezegd zich te zullen gaan inzetten voor 
aanpassing van de inrichtingsplannen voor de Woudweg en omgeving als de raad daartoe besluit.  
 
Op 6 februari is de volgende raadsvergadering die over de inrichtingsplannen voor dit gebied zal gaan. 
Er zal dan een besluit worden genomen over het Schiedamse standpunt.  
 
Op 9 februari is de eerstvolgende vergadering van de Reconstructiecommissie. Het Schiedamse 
standpunt kan daar meteen kenbaar worden gemaakt door de wethouder. Wij gaan er van uit dat de 
Schiedamse gemeenteraad net als de Vlaardingse gemeenteraad eerder al heeft gedaan zal kiezen 
voor ons alternatieve plan. 

Vlaardingen al lang tegen aantasting van dit gebied 

Door voormalig SP gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Remi Poppe zijn wij gewezen op een 
initiatiefvoorstel uit 1994 waarin de gemeenteraad zich unaniem heeft uitgesproken tegen de 
plannen voor dit gebied, volgens de gemeenteraad had dit gebied al een recreatieve functie. Dit was 
de reden dat men dit 13e eeuwse landschap wilde behouden. Oorspronkelijk zou ook dit gebied zeer 
intensief recreatief worden ingericht.  
 
De Reconstructiecommissie heeft het inrichtingsplan dat door de gemeente is gemaakt verworpen. 
Wel heeft overleg er in 1995 toe geleid dat er een wat minder intensieve inrichting komt maar de 
inrichtingsplannen voldoen nog steeds niet aan de wensen van de gemeenteraad. Het voorstel is door 
de hele raad ondersteund van VVD tot SP. 

Borden langs het fietspad Mina Krusemanstraat in Schiedam 

Sinds enige tijd is er langs de rand van Schiedam een aantal borden geplaatst door de daar 
woonachtige familie van Pelt. Deze prachtige borden geven precies weer waar het om gaat bij de 
reconstructie van dit gebied. Inmiddels is gebleken dat deze borden een bijdrage hebben geleverd aan 
het bekend worden van de plannen voor dit gebied. Hierover heeft het actiecomité e-mails ontvangen 
van mensen die door de borden geattendeerd werden op de dreigende wijzigingen. Vooral het 
uitzicht vanaf de Mina Krusemanstraat zal, als de DLG plannen doorgaan, volledig verloren gaan door 
bos, rietruigte en wilgenstruweel. Nu is er nog een prachtig uitzicht op het weidse landschap en de 
Woudweg maar voor hoe lang nog? De populieren die jaren geleden langs het fietspad zijn geplant 
zijn inmiddels uitgegroeid tot giganten. De gemeente heeft op aandrang van bewoners een deel van 
deze populieren vervangen door knotwilgen, die veel beter in het landschap passen. De resterende 
populieren worden de komende jaren ook nog vervangen door knotwilgen. Het is natuurlijk niet 
logisch als in het ernaast gelegen land rietruigte en bos het uitzicht gaan verstoren. De inrichting van 
de stadsrand gaat hier dan botsen met de inrichting van de polder terwijl men door het vervangen 
van de populieren door knotwilgen juist het tegenovergestelde wil bereiken. 
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Sloop bruggen in Woudweg voorlopig uitgesteld 

Een nieuwe bedreiging van de cultuurhistorie kwam uit onverwachte hoek. Het Actiecomité heeft op 
9 januari een bericht ontvangen dat door een aannemer was gestuurd naar bewoners van de 
Woudweg. Hierin werd aangekondigd dat de twee historische betonnen bruggen in het Schiedamse 
deel van de Woudweg vervangen zouden gaan worden door één duiker. Het was de bedoeling met de 
werkzaamheden te starten in de week van 16 januari. De opdracht was verstrekt door het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Navraag leerde dat er geen vergunningen waren aangevraagd en 
het actiecomité heeft dat direct aan de aannemer laten weten die de sloop vervolgens voor 
onbepaalde tijd heeft uitgesteld.  
 
Het Hoogheemraadschap moet nu eerst vergunningen aanvragen, een sloopvergunning voor het 
slopen van de bruggen, een aanlegvergunning voor het aanpassen van de weg en een 
bouwvergunning voor het aanbrengen van een duiker in de weg.  
Het Actiecomité heeft inmiddels aan het Hoogheemraadschap gevraagd om het besluit te 
heroverwegen. 
 
Hoewel de fundering van de bruggen vernieuwd of verbeterd moet worden en één van de betonnen 
leuningen moet worden hersteld kunnen deze bruggen nog decennia mee zonder noemenswaardig 
onderhoud. Deze kenmerkende bruggen dienen natuurlijk behouden te blijven voor de toekomst. 
Daarnaast zal het vervangen van beide bruggen door maar één duiker zorgen voor een mindere 
doorstroming waardoor er plekken met zgn. dood water kunnen ontstaan. Aangezien het 
Hoogheemraadschap ook waakt over de waterkwaliteit nemen wij aan dat ze over deze plannen nog 
eens goed nadenken en tot de conclusie komen dat herstel van de funderingen een betere oplossing 
is. 
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Wij nemen aan dat de gemeente Schiedam ook aan de authenticiteit van de Woudweg denkt en geen 
vergunningen afgeeft voor sloop van de bruggen. Daarnaast zal ook de historische vereniging 
Schiedam niet blij zijn met het voornemen tot sloop van deze bruggen.  
 
Het hoogheemraadschap heeft ons op 30 januari laten weten besloten te hebben de sloop uit te 
stellen en eerst in overleg te treden met de gemeente en het Actiecomité. 
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Betoog van Rien van der Loo 

Betoog van de heer van der Loo van de Historische Vereniging Schiedam tijdens de extra 
commissievergadering over de reconstructie van het Woudweggebied op 4 januari 2005. 
 
Mijn naam is Rien van der Loo 
 
Ik ben lid van de Historische Vereniging Schiedam 
De Historische.Vereniging heeft een aantal werkgroepen. Één daarvan is de WERKGROEP KETHEL. 
Wij houden ons onder andere bezig met onderzoek van de geschiedenis van ons dorp. Kethel heeft 
een lange geschiedenis en is ouder dan Schiedam en Rotterdam. 
Het gebied waarover nu wordt gesproken is een van de nog zeer weinige plekjes dat al op heel oude 
kaarten precies zo is terug te vinden. 
Wij zijn van mening dat er al teveel in dit gebied is ingegrepen en zijn tegen verdere kunstmatige 
wijzigingen, waarvan wij denken dat ze niet echt noodzakelijk zijn. 
Mede om ons nageslacht te kunnen laten zien hoe de natuur er hier vroeger heeft uitgezien. 
De Historische Vereniging Schiedam is het hier volledig mee eens en ondersteunt dus van harte de 
initiatieven en ideeën van het ACTIE COMITE BEHOUD WOUDWEG. 
 
4 januari 2006 
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400.000 kubieke meter grond moet er worden weggegraven 

Om de plannen van de reconstructiecommissie te realiseren moet er 400.000 M3 grond worden 
afgegraven. Voor deze gigantische hoeveelheid grond is geen goede nieuwe bestemming te vinden. 
Vooral in het gebied Woudhoek veroorzaakt de vrijkomende grond een groot probleem. Men 
overweegt nu al om sommige delen minder diep af te graven. Het gevolg zal zijn dat er meer opslag 
van wilgenstruweel zal komen, het bedachte parklandschap blijkt dus ook nog eens slecht uitvoerbaar 
te zijn. 
 
Men heeft toen de plannen gemaakt werden blijkbaar niet beseft wat de gevolgen zouden zijn. Al dit 
gegraaf zal zorgen voor een gigantische hoeveelheid trekkers met karren die de grond moeten 
afvoeren. Het afvoeren van de grond uit het gebied wordt een enorme klus. Men overweegt nu zelfs 
om een deel van de grond te gebruiken om de overblijvende stukken land mee op te hogen. De 
kreekruggen die nog gespaard blijven zullen hierdoor volledig onzichtbaar worden. Ook als een deel 
van de grond in het gebied zelf blijft betekent het bij 10 kuub per vracht dat er 40.000 vrachten met 
trekkers en karren om de grond te vervoeren moeten plaats vinden. 

Website ABW aangepast 

De website is wat aangepast. De doorschijnende blauwe achtergrond bleek soms voor slecht leesbare 
teksten te zorgen en de pagina’s printen leverde ook problemen op. Sommige browsers konden ook 
niet overweg met de oude opmaak en daarom heeft alleen de startpagina nu nog de doorschijnende 
achtergrond. Als het goed is zijn de pagina’s nu ook beter te printen. 


