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Politiek steunt plan Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
In mei 2005 is het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. opgericht door verontruste
burgers omdat de vrees bestaat dat de huidige unieke cultuurhistorie en natuur van de
Woudweg onherstelbaar zal worden aangetast als de reconstructieplannen voor dit deel
van Midden-Delfland onverkort worden uitgevoerd. Het actiecomité is voor de
recreatieve nevenfunctie die dit gebied moet gaan krijgen maar vindt wel dat de
reconstructie van dit gebied beter kan, met behoud van de huidige unieke waarden. De
boeren die het gras maaien, inkuilen en hooien, de koeien en schapen in de wei, de
kreekruggen, schuurtjes bruggetjes, weidemolens enz. Dat alles is onmisbaar voor een
levendige recreatieve nevenfunctie van de Holierhoekse polder. Behalve uit Schiedam
en Vlaardingen wordt de Woudweg en omgeving ook druk bezocht door recreanten uit
o.a. Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Maasland en Maassluis die op de fiets van dit
prachtige authentieke poldergebied komen genieten zo is gebleken uit de vele reacties
die binnenkomen op de website www.home.versatel.nl/woudweg van het actiecomité
Zoals verwacht gaat de aandacht van het actiecomité zich meer verplaatsen naar de politiek. Op
verschillenden fronten heeft de politiek zich inmiddels uitgesproken voor het
alternatieve plan van het actiecomité. Raadslid Corrie Kortleven van Groen Links heeft in
Vlaardingen gezorgd voor politieke aandacht en in Schiedam heeft raadslid Marcel Houtkamp van
D’66 vragen gesteld over de inrichting van het gebied rond de Woudweg. Hij wil daar ook in de
toekomst slechts gras en koeien zien. Het actiecomité is ook met Dienst Landelijk Gebied (DLG)
nog “in gesprek” maar de besluiten voor grote veranderingen moeten blijkbaar toch van de
politiek komen vandaar dat het actiecomité zijn pijlen richt op die politiek en erg blij is met de
sympathie voor het alternatieve plan en de actieve betrokkenheid van verschillende politici
hierbij.
Het is de bedoeling dat binnenkort een delegatie van de Tweede Kamerfractie van het CDA een
werkbezoek zal brengen aan de Holierhoekse polder. De Tweede 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.
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 plan van het actiecomité 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 ook voor het
voortbestaan van de weidevogels in dit gebied zijn te veel paden desastreus. Zelfs weidevogels
die op de bekende rode lijst van beschermde soorten staan worden verdreven van hun
leefgebied bij de DLG plannen. Het reconstructieplan voor dit gebied 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 waarbij
behoud van het eeuwenoude cultuurlandschap voorop dient te staan.
Op 11 november is de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 aangeboden aan de koningin tijdens
haar bezoek aan Schipluiden. Deze gebiedsvisie sluit naar het idee van het actiecomité 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 het actiecomité 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.
Op 3 november is in wijkcentrum De Blauwe Brug in Schiedam een door DLG georganiseerde
informatieavond gehouden over de reconstructie van Abtswoude, waar Woudhoek en
Holierhoek onderdeel van uitmaken. Deze avond is door ruim 70 belangstellenden bezocht die op
één uitzondering na allemaal tegenstanders bleken te zijn van de DLG plannen voor dit gebied.
Na een presentatie over de reconstructie 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 te brengen voor de inrichting van dit gebied. Deze
betogen werden regelmatig met stevig applaus onthaald door de andere aanwezigen.

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 is ondertussen toch wel
bekend 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 plan van het actiecomité beter aan hun trekken dan in het DLG plan.
Hoewel er wat minder paden zullen komen in dit alternatieve plan, kan men wel genieten van
een prachtige polder zonder verstoring van het uitzicht door bos en rietmoeras. Volgens DLG is er
slechts aanpassing op details mogelijk, de koeien en weidevogels zullen zonder meer 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, dit tot
ongenoegen van de gemeente Vlaardingen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de locale
politiek geen genoegen meer wenst te nemen met een reconstructieplan wat niet breed
gedragen wordt door de bevolking. Het moet een gebied worden van en voor de bewoners en
recreanten. Meer informatie is te vinden op de website van het actiecomité
www.home.versatel.nl/woudweg

