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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.

Overleg leden reconstructiecommissie en DLG met ABW weinig resultaat
Maandag 10 oktober heeft er overleg plaats gevonden tussen het ABW en een afvaardiging van de
reconstructiecommissie en dienst Landelijk Gebied (DLG). Helaas heeft dat tot weinig resultaat
geleid. Zoals het zich laat aanzien zal het huidige plan bijna geheel gehandhaafd blijven.
Het behoud van de cultuurhistorische elementen zoals de schuurtjes weidemolens en silo’s heeft
wel voor meer duidelijkheid gezorgd. De weidemolen in het land langs de Holyweg zal behouden
blijven. Daarnaast zou men ook wel sommige schuurtjes willen handhaven maar de kosten voor
onderhoud komen in de toekomst bij het recreatieschap te liggen. Voor verschillende schuurtjes is
er geen bestemming meer omdat de boeren zijn verdwenen of omdat het land een andere
bestemming krijgt. Wij hadden de indruk dat er toch nog een kans bestaat dat een deel van de
schuurtjes behouden kan blijven.
Voor een deel van de percelen in de woudweg gelegen tussen de Woudweg, Harreweg en
Zwethsloot wordt nog bekeken of er aanpassing van de bestemming kan komen. Wij worden
hierover nog nader geïnformeerd door DLG. De hoeveelheid paden die naar onze zin te groot is,
het rietmoeras en het bos wil men echter niet aanpassen aan de wensen van de huidige
gebruikers.
Wij hebben aangegeven dat we een grote hoeveelheid uitsluitend instemmende reacties op ons
alternatieve plan hebben ontvangen. Men denkt echter dat het gebied als het omgevormd is tot
een park dezelfde aantrekkingskracht op de huidige recreanten heeft als het nu aanwezige unieke
en karakteristieke polderlandschap. Een illusie natuurlijk om dat te denken.

Het grotendeels verloren gaan van de biotoop van de weidevogels in dit gebied vindt men wel
jammer maar er komt, zo beweert men, nieuwe natuur voor terug. Het verdwijnen van de
weidevogels zo dicht bij de stad ten behoeve van nieuwe natuur is voor het actiecomité
onacceptabel. Wij vragen ons af of het wel is toegestaan om ten behoeve van het creëren van
nieuwe natuur de leefomgeving van rode lijst soorten, zoals de hier nog talrijk aanwezige grutto
en tureluur, te vernietigen. Iedereen die ons hier wat meer over kan vertellen kan ons daarover
mailen.
Wat ons betreft was dit gesprek geen reden om de “Woudwegactie” te staken, integendeel
zouden we bijna zeggen.

Aanpassing plan ABW
Door verschillende reacties die wij hebben ontvangen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het
plan wat wij bedacht hebben enige aanpassing behoeft. Vele bewoners van Schiedam hebben
aangegeven dat men nu wandelend langs de rand van Schiedam over een prachtig
knotwilgendijkje de polder richting Woudweg kan zien en dat zou door de strook bos die hier is
voorzien verloren gaan. Wij hadden eigenlijk deze strook bos uit het DLG plan gewoon
gehandhaafd om enigszins tegemoet te komen aan de plannenmakers maar zijn tot de conclusie
gekomen dat het bos hier inderdaad het weidse uitzicht ernstig zou verstoren. Wij handhaven hier
wel een pad in ons alternatieve plan maar de bomen zouden we hier dan in de vorm van
knotwilgen langs dit pad willen zien. Het weidse uitzicht blijft dan gehandhaafd.

Sloop voersilo’s langs Holyweg
Bij de boerderij halverwege de Holyweg staan
keurig op een rij drie voersilo’s voor het
inmaakgras. Tegenwoordig gaat het inmaakgras in
zogenaamde kuilen onder het bekende zwarte
landbouwplastic, maar vroeger ging dit gras in
deze silo’s. Zo langzamerhand zijn dit soort silo’s
aan het uitsterven in Midden-Delfland maar hier
staan er nog gewoon drie naast elkaar die in
goede staat verkeren.
Ondanks de berichten in de krant van Dienst Landelijk Gebied dat men zoveel mogelijk
cultuurhistorische elementen wil behouden is het de bedoeling dat ook deze silo’s gesloopt gaan
worden wat voor het Actiecomité onaanvaardbaar is.
Tijdens het overleg met DLG en leden van de reconstructiecommissie is gebleken dat deze silo’s
misschien toch behouden kunnen blijven.

Wat ons betreft zullen deze kenmerkende silo’s niet verdwijnen uit het landschap. Wij hebben al
een oplossing aangedragen tijdens het overleg. Door de grond waarop deze silo’s staan bij het
perceel van de ernaast gelegen boerderij te trekken worden de silo’s weer eigendom van de boer.
Als dit gratis of tegen een aantrekkelijke prijs gerealiseerd kan worden, waarbij de boer dan moet
zorgen dat de silo’s in stand worden gehouden, zou dit een eenvoudige oplossing betekenen voor
het behoud van deze silo’s.
Over de uitspraak van de bekende schrijver en columnist Koos van Zomeren: “Wat uniek is, is
onvervangbaar en wat onvervangbaar is kun je maar één keer verknoeien. Wat uniek is kan je wel
verbeteren, versterken en verlevendigen” zou de Reconstructiecommissie toch eens goed moeten
nadenken. Het gaat hier niet om een paar weilanden die worden gereconstrueerd maar om het
mooiste weggetje van Midden-Delfland en de directe omgeving daarvan.

Posteractie in Harreweg
Langs de Harreweg zijn
posters opgehangen
die oproepen tot steun
aan het actiecomité.
Wij zijn uiteraard blij
met iedere steun voor
het ABW.
Als u zelf ideeën heeft
om de bestuurders op
andere gedachten te
brengen ten aanzien
van de inrichting,
aarzel dan niet maar
onderneem actie.
Wij zijn van mening
dat de reconstructie uiteraard in de eerste plaats is bedoeld om de groene buffer Midden-Delfland
in stand te houden maar bij de herinrichting zouden de wensen van de bewoners en gebruikers
toch wel nadrukkelijk moeten worden meegenomen. Helaas lijkt men daar nog niet van
doordrongen.
De echte vernieuwing hoort tegenwoordig van onderaf te komen. Radicale veranderingen in
ambitieuze plannen zijn de doodsteek voor de authenticiteit van dit gebied.

Evaluatie Abtswoudse bos
Het Recreatieschap Midden-Delfland gaat de gebruikers van het drie jaar oude Abtswoudse bos bij
Delft vragen wat er naar hun idee veranderd zou moeten worden. Op een begin november te
houden informatiebijeenkomst kunnen gebruikers aangeven wat men veranderd zou willen zien.
Het Recreatieschap heeft het voornemen om het beheer en de inrichting aan te passen aan de
wensen van de gebruikers.
Gezien de weerstand tegen de Holierhoek en Woudhoek plannen van de Reconstructiecommissie
zou het beter zijn om al van te voren inspraak te houden voor Woudhoek en Holierhoek en te
zorgen voor een plan waar de gebruikers actief bij betrokken worden. Het is uiteraard beter om
meteen iets te creëren waar de gebruikers achter staan dan om later weer kostbare aanpassingen
te gaan doen, bovendien zijn vele geplande zaken later niet of nauwelijks meer terug te draaien.
De inloopavond over de Holierhoek en Woudhoek plannen die op 3 november tussen 19.00 en
22.00 uur wordt gehouden in De Blauwe Brug in Schiedam is waarschijnlijk niet bedoeld voor
inspraak, maar slechts ter informatie. Toch lijkt het ons wel zinvol als vele mensen daar hun
ongenoegen kenbaar maken over de plannen voor de Woudweg en omgeving. Ga dus massaal
naar De Blauwe Brug op 3 november. Het adres is Bachplein 590 in Schiedam.

Afgraven Kreekrug Holyweg
Het afgraven van de kreekrug langs de Holyweg is op dit moment gestopt. Volgens een
woordvoerder van de gemeente Vlaardingen was er hiervoor geen vergunning aangevraagd. De
gemeente heeft daarop contact opgenomen met DLG. Op dit moment wordt er niet meer
gegraven.
DLG heeft al eerder laten weten geen kreekrug af te
graven maar juist naast de kreekrug te gaan graven.
De hopen grond en vooral de kanten van het tot nu
toe uitgegraven deel van de plas laten er echter
geen twijfel over bestaan dat er hier een kreekrug
wordt weggegraven. Ook het afgraven van het veen
naast de kreekrug is onacceptabel omdat daarmee
de samenhang met de omgeving verbroken wordt.
Op dit mooie glooiende weiland horen natuurlijk
gewoon koeien en schapen te lopen. Wat ons
betreft wordt het gat zo snel mogelijk weer dicht
gegooid. Ook iemand van de archeologische vereniging die toevallig aanwezig was tijdens het
maken van de foto bevestigde ons vermoeden dat de kreekrug wordt afgegraven.
Wij hebben DLG tijdens het gesprek op maandag 10 oktober geconfronteerd met het gegeven dat
er geen aanlegvergunning blijkt te zijn afgegeven door de gemeente Vlaardingen. Volgens DLG was
het in een dergelijk project niet nodig om een aanlegvergunning aan te vragen. Dit lijkt ons echter
zeer onwaarschijnlijk omdat hiermee iedere vorm van inspraak vervalt. Wij zullen dit nog navragen
bij de gemeente maar ook hier zijn tips van sympathisanten van het Actiecomité welkom.

Openbare vergadering Recreatieschap
Op 25 november vergadert het algemeen bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland. Deze
vergadering is openbaar en kan dus door iedereen worden bezocht die daarvoor belangstelling
heeft.
Wij hopen dat het ABW plan daar ook ter sprake komt. Het Recreatieschap is de toekomstige
beheerder van de reconstructiegebieden langs de Woudweg en Holyweg. Als zij van te voren al
krijgen te horen dat de toekomstige gebruikers geen heil zien in de reconstructieplannen zou het
Recreatieschap dat eigenlijk kenbaar moeten maken aan de Reconstructiecommissie. Deze
vergadering wordt gehouden om 10.30 uur in het kantoor van GZH in Kantorengebouw Schieburg,
Overschieseweg 204 in Schiedam.

Parkeerplaatsen blijven gehandhaafd
Geriefbosje en net nog zichtbaar het bruggetje met “trapleuningen” bij de schuur van boer van der Engel.

De geplande parkeerplaatsen in het plan van
de Reconstructiecommissie blijven ondanks
het feit dat dit gebied vooral bedoeld is voor
recreatie van de bewoners uit Schiedam en
Vlaardingen toch gehandhaafd. Er is een
parkeerplaats gepland langs de Holyweg, de
Breeweg, de Woudweg en de Harreweg.
Naar ons idee zijn deze parkeerplaatsen
zinloos en pure geldverspilling.
Doordat ze gelegen zijn tussen
boomaanplant worden het ideale plekken voor ongewenste activiteiten zoals bij het
oeverbos op dit moment al het geval is. Je weet van te voren al da t het binnen de kortste
keren wemelt van spuiten, condooms en zakken afval. Beter zou het zijn om in de buurt
van de Olsthoornplas een dicht langs de Holyweg gelegen invalidenparkeerplaats aan te
leggen met aansluitend een vlonder om te zitten of om te vis sen in deze plas.
Helaas wilde men de plannen op dit punt niet wijzigen ondanks de door ons aangevoerde
bezwaren tegen deze parkeerplaatsen. De parkeerplaats langs de Woudweg is ongeveer
gesitueerd op de plaats waar nu de melkschuur staat die vroeger van boer van der Engel
was. De toegang naar deze schuur wordt gevormd door een zeer kenmerkend bruggetje
en het is onduidelijk of dit bruggetje, een cultuurhistorisch sieraad, gehandhaafd zal
blijven.

Geriefbosjes worden onzichtbaar
Langs de Woudweg zijn verschillende zogenaamde
geriefbosjes te vinden. Het hout van deze bosjes werd
vroeger voor van alles gebruikt op de boerderijen. Van
hekken maken en gebruik bij de bouw van de boerderij
tot stoken en koken, voor iedere tak had men een
bestemming. Deze geriefbosjes worden in het plan van
de Reconstructiecommissie wel gehandhaafd maar door
de aanplant van percelen bos worden sommige
geriefbosjes onzichtbaar. Ze worden als het ware
onderdeel van dat bos terwijl dit soort bosjes juist vrij in
het land horen te liggen met een sloot er omheen en
daarnaast de weidsheid van een weiland.
Nog meer posters langs de Woudweg die tegen de huidige
plannen zijn. “Groener als nu kan het niet” valt er te lezen en
dat is een waarheid als een koe.
Foto’s Informatiekrant ABW © Paul Meuldijk en Kees
Moerman

