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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.

Woudwegdag winderig maar geslaagd
Op zaterdag 25 februari heeft Groen Links in
Vlaardingen tijdens de politieke markt in
winkelcentrum de Loper aandacht gevraagd voor het
ABW. In de marktkraam van Groen Links was de
nieuwe kaart met het ABW inrichtingsplan te zien en
wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het
aanbod om daar informatie over onze actie neer te
leggen. Ook zijn wij een deel van deze dag aanwezig
geweest om uitleg te geven over de
reconstructieplannen aan belangstellenden. Groen
Links heeft samen met het ABW een enquête
gehouden onder bezoekers van de kraam. Bij de
eerste vraag kon gekozen worden tussen
recreatiebos of behoud van het historische
landschap en bij de tweede vraag kon men kiezen
tussen paden dwars door de polder of paden langs
de rand waarbij er plaats blijft voor de weidevogels.
Alle passanten die een enquête hebben ingevuld
bleken te hebben gekozen voor behoud van het
historische landschap en voor behoud van de
weidevogels.
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Vanaf drie uur kon je in de Woudweg terecht om het gebied vanaf een hoogwerker, die door Groen
Links ter hoogte van het A4 zandlichaam was opgesteld, te bekijken. Ondanks de harde wind was er
toch nog aardig wat belangstelling om de woudweg te bezoeken en de “lucht” in te gaan. De
hoogwerker kon tot 14 meter omhoog waardoor je een prachtig uitzicht over de omgeving had.
Groen Links Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak kwam op de fiets vanuit Schiedam het gebied
bekijken en het Actiecomité heeft hem het alternatieve inrichtingsplan aangeboden. Duyvendak
benadrukte dat behoud van Hollandse polderlandschappen van groot belang is en dat nieuwe
natuur vaak geen verbetering oplevert voor gebieden als de Woudweg en omgeving.
Foto © Paul Meuldijk

20 april openbare vergadering Reconstructiecommissie Midden-Delfland
Op 20 april 2006 wordt de volgende openbare vergadering van de Reconstructiecommissie MiddenDelfland gehouden in de Dorpshoeve in Schipluiden. De vergadering begint om 2 uur. De
mogelijkheid bestaat om in te spreken. Indien u wilt inspreken dient u dit voor aanvang van de
vergadering kenbaar te maken.
Het betoog van Ruud Ingelse tijdens de vorige RC vergadering was door tijdsgebrek en plaatsgebrek
nog niet opgenomen in de vorige Informatiekrant maar is daarom opgenomen in deze krant.
Wij hebben inmiddels begrepen dat de plannen van het ABW en van de Reconstructiecommissie
naast elkaar zijn gelegd door het bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland. Naar aanleiding
hiervan zullen er wijzigingsvoorstellen worden voorgelegd aan de Reconstructiecommissieleden. Al
voor de vergadering van 20 april worden de leden geacht hun mening te geven over de
aanpassingen.

Holierhoekse polder als waterberging
De gebieden Woudhoek en Holierhoek moeten in de toekomst ook gaan dienen als waterberging.
Dat is een van de afwegingen voor al het gegraaf en voor de plassen en kronkelende beken. Van een
echte waterberging zoals in het Kraaiennest bij De Lier waar men het peil van de plas die als
waterberging dienst kan doen aanzienlijk lager houdt dan het omringende slootpeil is hier echter
geen sprake. Je kan je afvragen of het veel zoden aan de dijk zet als je de veengrond vervangt door
water. Die veengrond kan ook al enorme hoeveelheden water opnemen waardoor het rendement
minimaal zal zijn.
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Wij zien dan liever dat men de Olsthoornplas iets zou vergroten en
daarnaast hebben wij verschillende paden voorzien, gesitueerd op
een soort dijkjes waarbij dus aan beide zijden een sloot loopt. Door
deze oplossing is er ook een betere scheiding mogelijk tussen natuur
en recreant. Het weidse uitzicht blijft behouden en de weidevogels
behouden hun rust terwijl toch de recreatieve inrichting wordt
verbeterd.
De stukken rietmoeras zorgen voor de gevreesde muggenoverlast,
voor een gevoel van onveiligheid waar het de stukken moeras betreft
onderaan de kade langs de Vlaardingse Vaart en voor verstoring van
het uitzicht. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de groei van het riet
het waterbergend vermogen binnen de kortste keren te niet zal
doen. Het geplande plas-dras gebied kan bij een juist gebruik ook
goed dienst doen als overloopgebied in tijden van nood.
Foto © Kees Moerman

Wij zijn daarnaast ook niet tegen het verbreden van een paar sloten als dat een groter
waterbergend vermogen zou opleveren maar alles moet wel met aandacht voor de bestaande
polderinrichting gebeuren. Wel kreekruggen maar geen kreken, niet de historie gaan nabootsen
maar de historie koesteren en met respect behandelen.

Plattelanders van de NCRV
De serie plattelanders van de NCRV geeft een goed beeld van de manier waarop men in Nederland
tegenwoordig aankijkt tegen gebiedsontwikkeling. De authenticiteit van een gebied probeert men
zo veel mogelijk te behouden. Daar is behoud van de boeren en hun vee onontbeerlijk voor, zonder
deze gebiedsbeheerders en beeldbepalende veestapels verliezen gebieden hun aantrekkingskracht
voor de recreant. Wat het ABW had bedacht in het alternatieve inrichtingsplan wordt bijvoorbeeld
in de aflevering van Oude Ade ook opgemerkt. Recreatieve inrichting langs de randen waardoor de
weidevogels maar ook de boeren de minste hinder ondervinden, terwijl de recreant wel kan
genieten van het weidegebied. Het is voor ons daarom nog steeds een raadsel waarom de
Reconstructiecommissie Midden-Delfland ons inrichtingsplan niet direct heeft omarmd. Onze
ideeën blijken gewoon de landelijke trend te zijn. Helaas wil de reconstructiecommissie nog steeds
vasthouden aan het eigen inrichtingsplan, waarbij wel wat aanpassingen zijn voorgesteld maar wat
nog steeds uitgaat van een verouderd concept.
Informatie over deze televisieserie, waarbij de al uitgezonden uitzendingen via internet zijn te
bekijken, is te vinden op: http://www.ncrv.nl/plattelanders. In de uitzending van 25 maart a.s. komt
o.a. Midden-Delfland aan bod.
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De Vlaardingse wethouder Ben van der Velde(groen Links) aan het woord in de woudweg na de
symbolische onthulling van een houten koe als signaal dat de koe hier niet mag verdwijnen.
Foto © R. v.d. Engel

Protesten over bebossing Polder Noord Kethel
Waar het ABW zich inzet voor aanpassing van de plannen voor de Holierhoekse polder
(deelgebieden Woudhoek en Holierhoek) daar komen nu ook bewoners en de locale politiek in
Overschie, Kandelaar en Zweth in opstand tegen de herinrichtingsplannen voor Polder Noord
Kethel. De stukken bos die zijn voorzien worden ook daar niet met gejuich ontvangen. CDA
deelraadslid Lilian van der Horst zegt dat de boeren dit gebied al eeuwen onderhouden zonder dat
het iets kost. De reconstructieplannen zullen in de toekomst echter de samenleving veel geld gaan
kosten. Zij vindt dat het landelijke gebied ten onrechte wordt opgeofferd voor iets waarop men niet
zit te wachten. Vele stadsbewoners willen juist in een authentiek boerenlandschap fietsen en niet in
een kunstmatig landschap valt te lezen in het AD, editie Waterweg van 22 februari 2006.
Langs de Kandelaarweg is recent nog de Noord-Kethelse Zuidmolen uit 1557 gesloopt wat tot zeer
veel verontwaardigde reacties heeft geleid. Deze sloop is ook een uitvloeisel van de reconstructie.
Wij willen niet iets bijzonders of unieks bewerkstelligen met het Actiecomité Behoud Woudweg e.o.,
het is blijkbaar de tijdsgeest die de verouderde plannen door gewijzigde inzichten heeft achterhaald
en niet alleen in de Woudweg en omgeving maar ook elders.

De schuur van Ome Piet
In de Bieslandse polder is de stichting Vrienden van Biesland in actie gekomen om een oude
golfplatenschuur van de ondergang te redden (bron AD/Haagse Courant 25 januari 2006). Deze
schuur die volgens boer Duijndam omvalt als je er een keer hard tegen niest, is niet bepaald een
architectonisch hoogstandje maar volgens de stichting is het van belang in verband met de historie
dat deze melkschuur behouden blijft.
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Naast deze schuur, die bekend staat als de schuur van ome Piet, moet er nog een andere schuur in
deze polder behouden blijven waar eigenlijk geen bestemming meer voor bestaat. Beide schuren
zijn in de eerste helft van de vorige eeuw gebouwd van resthout. Vaak zijn de gebruikte materialen
dus ouder dan de schuur zelf. Deze polder is gelegen in de buurt van de Delftse Hout. De aandacht
van het ABW voor het behoud van schuren in de Woudweg en Holyweg heeft tot nu toe niet geleid
tot afblazen van de sloopplannen voor schuren. Wij hebben DLG laten weten dat wij vinden dat het
uitgangspunt moet zijn: Behoud, tenzij…. En niet: Sloop tenzij…..
Naast de bekende uilenschuur, die overigens ook is opgebouwd uit oude bouwmaterialen zouden
ook beide weidemolens op Vlaardings grondgebied, drie betonnen voersilo’s langs de Holyweg, het
gemetselde varkenshok langs de Harreweg en de betonnen strontgoot in de Woudweg behouden
blijven. De overige schuren zullen zoals het er nu naar uitziet gesloopt gaan worden. Naar ons idee
betekent dit een ernstige aantasting van het authentieke karakter van deze polder.

Betoog Ruud Ingelse
Hieronder het betoog in grote lijnen van Ruud Ingelse tijdens de vergadering van de
Reconstructiecommissie gehouden op 9 februari 2006 in de Dorpshoeve in Schipluiden.
Ik wil vanmiddag maar niet stilstaan bij de gebrekkige wijze waarop de schiedamse gemeente met
de burgers over dit onderwerp heeft gecommuniceerd of liever gezegd niet heeft gecommuniceerd.
Nu we niet op democratische wijze de wethouder de opdracht hebben kunnen geven hier te
vertellen dat we de herinrichting niet noodzakelijk en wenselijk achten wil u wel iets vragen.
Kunt en wilt u de plannen dusdanig aanpassen dat Het landschap zo veel mogelijk gehandhaafd
blijft. Dat vanaf de huizen het vergezicht gehandhaafd blijft dus geen hoge begroeiing
Naar mijn mening kunnen de uitgangspunten overeind blijven
 Recreatie
 Wateroverloop
 Verbindingsfunctie
Ik ben er van overtuigd dat in de schiedamse gemeenteraad wel een gevoel overheerst dat ze spijt
hebben van de plannen maar dat een aantal partijen inzien dat ze er gedane zaken zijn die geen
keer nemen. Maar het kan toch niet zo zijn dat daar waar de Vlaardingse wethouder met een
opdracht hierheen komt om de plannen dusdanig te wijzigen dat de DLG alleen het deel bij
Schiedam en bij Vlaardingen aanpast. Past dan het hele plan maar aan.
Als de DLG het alternatieve plan van het actiecomité overneemt zal ook B en W Schiedam daar niet
tegen zijn.
Bij de laatste bijeenkomst in de gemeente Schiedam waarbij de heer Van der Vaart aanwezig was
stond hij naar mijn mening ook niet onwelwillend tegenover dit idee, toen dit werd geopperd door
de voorzitter van wijkvereniging Woudhoek.
Bedankt voor uw aandacht.
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Nog één keer de Woudwegdag

Foto © Paul Meuldijk

Recreatiepark vormt geen buffer maar is onderdeel van de stad
In het blad Musis van maart 2006 staat een artikel van Kor Kegel over de reconstructie van MiddenDelfland waarbij vooral de zgn. zuidrand bij Schiedam en Vlaardingen aan bod komt. Hij zegt hierin
dat weiland waarschijnlijk een betere buffer vormt tegen stadsuitbreiding dan recreatiegebied. Het
Actiecomité Behoud Woudweg maakt zich terecht zorgen over de aantasting van het
landschapsschoon zo stelt hij. Het open houden van een gebied, ook op langere termijn, is slechts
mogelijk als locale bestuurders zich daarvoor willen inzetten. Het complete artikel van Kor Kegel is
te lezen in Musis van maart 2006. Musis is in Vlaardingen en Schiedam te koop bij de boekhandel.
Het blad Musis is een uitgave van Stichting Musis en bevat
artikelen op het brede gebied van cultuur en samenleving. De
uitgave van april 2004 was geheel gewijd aan het landschap van
Midden-Delfland. In dat nummer viel al de nodige weerstand te
bespeuren tegen de bospercelen. “Bossen doen de beleving van
de open ruimte teloor gaan” en “Bossen ondermijnen het
Hollandse karakter” en “bossen doen het open landschap te
niet, het valt ten prooi aan verstedelijking zonder dat er
gebouwd wordt”. waren enkele opmerkingen die te vinden
waren in dat nummer.
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Bezwaar tegen sloop schuren aan Woudweg en Harreweg afgewezen
Het door Paul Meuldijk ingediende bezwaarschrift tegen de sloop van acht schuren in de Woudweg
en Harreweg is afgewezen. De gemeente Schiedam vindt dat hij geen belanghebbende is en komt
zodoende niet aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift toe. Uiteraard is het ABW
het daar niet mee eens want dan zou alleen de eigenaar van de schuren, in dit geval DLG, bezwaar
kunnen maken tegen hun eigen sloopaanvraag. De gevolgde procedure roept vraagtekens op en het
laatste woord is daarom hierover nog niet gezegd.
Eigenaar Dienst Landelijk Gebied heeft gezegd voorlopig nog geen aanvang te zullen maken met de
sloop van de schuren. Het ziet er naar uit dat de schuren in ieder geval tot deze zomer zullen blijven
staan en voor een klein deel van de schuren en ander bouwsels is inmiddels besloten ze te
handhaven.

Recreatieschap wil geen bos
Het Recreatieschap heeft in haar vergadering van maart 2006 besloten dat men geen nieuwe
bosaanplant wil in Holierhoek en Woudhoek. Het is nog niet bekend welke zaken men precies
aangepast wil zien ten opzichte van de bestaande inrichtingsplannen. Het Recreatieschap heeft een
belangrijke stem in de Reconstructiecommissie als toekomstig beheerder van het gebied. Samen
met de al door de Reconstructiecommissie gedane wijzigingsvoorstellen zoals het verkleinen en
deels verplaatsen van de geplande parkeerplaatsen en het maken van zichtlijnen in het bestaande
bos langs de Breeweg.
De inrichtingswensen van het Recreatieschap zijn voorgelegd aan de leden van de
Reconstructiecommissie die voor de volgende Reconstructiecommissievergadering van 20 april 2006
hun ideeën over de inrichting kenbaar moeten maken.

Reconstructiecommissie houdt vast aan moeras en rietruigte
De reconstructiecommissie blijft stug vasthouden aan het moeras en de rietruigten met
wilgenstruweel in de Holierhoekse polder. Dit valt te lezen in het AD/Waterweg van 18 maart. Zowel
bij Vlaardingen als Schiedam zijn grote stukken moeras voorzien waartegen grote weerstand
bestaat.
Het ABW wil absoluut geen moeras is dit gebied. Behalve de door vele bewoners gevreesde
muggenplagen is de aantasting van het authentieke cultuurhistorische landschap absoluut
ongewenst. De “nieuwe” natuur die men probeert te creëren veroorzaakt het verdwijnen van de
bestaande natuur met de voor iedereen zo zichtbare weidevogels, die voelen zich hier niet meer
thuis. Rietkragen van 2 meter hoog zullen de weidse blik verstoren en de ervaringen met onderhoud
van natuur en recreatiegebieden in Midden-Delfland zijn ook weinig hoopgevend. Het wordt een
wildernis wat een uitnodiging is voor het dumpen van huisvuil, puin en andere overtollige zaken.
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Langs de Vlaardingse Vaart is op twee plaatsen moeras voorzien precies onder aan de kade. Het
afgraven van dit land zou door het verdwijnen van de bestaande tegendruk van het erachter
gelegen land, wat al eeuwen onaangeroerd is, kunnen resulteren in een afschuivende dijk bij hevige
regenval. De veiligheid is hier in het geding. Inwoners van Vlaardingen Holy kunnen de rubberboot
alvast wel klaar leggen als dit onzalige plan door zou gaan.
Het verbeteren van de ecologisch belangrijke Zwethzone zoals het ABW wil zorgt voor een echte
natte verbinding door de polder van de Vaart naar de Harreweg. Dit is een aaneengesloten stuk met
water wat daar veel beter voor benut kan worden dan hier en daar stukken moeras aanleggen.
Een ander groot bezwaar is de enorme hoeveelheid grond die moet worden afgegraven. 400.000
M3 grond is een enorme hoeveelheid en dat moet allemaal worden afgevoerd met grote
vrachtwagens en trekkers met gronddumpers.
Het ABW wil absoluut geen moeras en wij hopen dat de Schiedamse en Vlaardingse politiek ons
hierin steunen. Voor het aanleggen van het moeras is een aanlegvergunning nodig en die is zowel in
Vlaardingen als Schiedam nog niet aangevraagd.

Weidevogels
De kieviten zijn er weer maar ook de eerste grutto was op 18 maart alweer te bewonderen langs de
Holyweg. Hij/zij wilde eigenlijk nog niet op de foto maar ook van achteren is een grutto duidelijk
herkenbaar.

Gelukkig keek hij voor de tweede foto wel even om toen ik zijn naam riep.

Foto’s © Kees Moerman
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