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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.

Vergadering Midden-Delflandraad
Het Actiecomité heeft op 25 november samen met enkele bewoners van de Woudweg een
vergadering van de Midden-Delflandraad bezocht in Schiedam. Hoewel het plan van het
actiecomité niet op de agenda stond werden wij door de voorzitter van deze vergadering, Saskia
Bolten, raadslid voor Groen Links in Delft, in de gelegenheid gesteld het woord te voeren en
hebben wij een aantal vragen beantwoord van leden van deze raad. De Midden-Delflandraad is
het algemeen bestuur van het recreatieschap. De Midden-Delflandraad vergadert 6 x per jaar en
tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer, onderhoud,
etc, besproken en het bestuur neemt daar besluiten over.
Het Recreatieschap is de toekomstige beheerder van het Woudweg gebied nadat de reconstructie
is afgerond en zorgt voor het onderhoud. Het is daarom van belang voor het Recreatieschap dat er
een gebied wordt gecreëerd dat aansluit bij de wensen van de gebruikers waarbij ook het
kostenaspect van belang is. De onderhoudskosten worden geraamd op € 1000,-- per hectare per
jaar. In het ABW plan blijft er meer land verhuurbaar aan boeren waardoor er geen kosten
gemaakt worden voor onderhoud maar juist wat pachtgeld betaald zal worden.

Vlaardingen wil behoud polder
Het bestemmingsplan Abtswoude is in Vlaardingen een aantal maal in de commissie stad
besproken. Tijdens de vergadering van 8 december waren er drie insprekers die hebben gepleit
voor het ABW inrichtingsplan en tegen de DLG plannen. Verderop in deze krant de betogen van de
insprekers.
In de commissievergadering van 22 december is het bestemmingsplan weer aan de orde geweest
en bij de raadsvergadering later op de avond is het bestemmingsplan aangenomen. Corrie
Kortleven van Groen Links had nog een motie klaar liggen voor het geval de wethouder met te
magere toezeggingen zou komen maar die hoefde niet te worden ingediend.
Wethouder Bot liet weten dat hij al sinds 1978 betrokken was bij de reconstructie en dat het
oorspronkelijke plan voor dit gebied uitging van behoud van de polder. Hij zegde toe zich te zullen
inzetten voor het alternatieve plan en juichte dit initiatief toe. De later gemaakte plannen zijn door
Vlaardingen nooit met open armen ontvangen. De wethouder wil handhaven wat er nu nog is en
vond zelfs dat er tot zijn spijt nu al te veel veranderd was in dit gebied. Zoals hij aangaf maakt het
inrichtingsplan geen onderdeel uit van het bestemmingsplan maar het ABW plan zou goed
inpasbaar zijn in het bestemmingsplan. Hij deed de toezegging dat hij zich samen met wethouder
van der Velde zal gaan inzetten bij de reconstructiecommissie en bij het recreatieschap voor
aanpassing van de plannen.

ABW vraagt DLG om behoud van cultuurhistorische elementen
Het ABW heeft bij DLG gepleit voor behoud van drie voersilo’s, een kasje, een weidemolen, een
brug/dam en twee schuren langs de Holyweg en het Vlaardingse deel van de Woudweg. Al deze
zaken zijn naar onze mening van groot belang voor het behoud van de authenticiteit en de
belevingswaarde van de polder. Behoud van deze, met sloop bedreigde, bouwwerken is daarom
van groot belang voor de recreanten die hier komen uitwaaien en genieten van dit stukje MiddenDelfland. Voor het behoud van schuren, stallen, bruggen, enz. in de Harreweg en het Schiedamse
deel van de Woudweg zullen wij binnenkort pleiten bij DLG. Alle bouwwerken op land wat door
DLG is verworven in het kader van de reconstructie staan op de nominatie om te worden gesloopt.
Het actiecomité wil juist dat men zich inzet voor behoud en indien nodig voor herstel/renovatie
van alle bouwwerken. Er is voldoende belangstelling van boeren om de schuren en stallen te
blijven gebruiken dus naar ons idee bestaat er geen goede reden om tot sloop over te gaan. Ook al
zijn het vaak geen architectonische hoogstandjes, het laat wel goed zien hoe in het verleden met
beperkte middelen, met alles wat voorhanden was, een veestalling werd gebouwd.

Schiedamse raadsleden gaan binnenkort praten met DLG
Hoewel wethouder Habermehl nog niet lijkt te willen toegeven aan de toenemende druk vanuit de
bevolking en de gemeenteraad om voor het plan van het ABW te kiezen is er inmiddels wel
besloten om met een delegatie van vier raadsleden te gaan praten met de reconstructiecommissie
/ DLG. Wethouder Habermehl moet er nog even aan wennen dat er wordt teruggekomen op
eerdere besluiten maar door het plan van het actiecomité kan hij met een goed doordacht
alternatief plan, wat op brede steun uit de bevolking kan rekenen, de Schiedamse wensen kenbaar
maken bij de reconstructiecommissie.
Raadslid Marcel Houtkamp van D’66 was de eerste die tijdens een commissievergadering heeft
gepleit voor behoud van de polder en de koeien en de schapen. Marcel Houtkamp zal deel
uitmaken van de delegatie die begin januari een gesprek zal hebben met de
Reconstructiecommissie / DLG. De andere deelnemers zijn op dit moment bij ons nog niet bekend.
Het laatste woord is dus nog niet gesproken over de reconstructie van dit gebied en wij zijn nog
wel hoopvol dat Schiedam in navolging van Vlaardingen zal aangeven slechts het ABW plan te
willen voor de inrichting van dit gebied.

CDA Tweede Kamerleden brengen werkbezoek aan Woudweg
Op 1 december hebben de CDA Tweede Kamerleden Antoinette Vietsch en Annie Schreijer samen
met Koos Verbeek van de provinciale CDA fractie een werkbezoek gebracht aan de Woudweg. Ook
Ad Hekman van de Schiedamse CDA fractie was van de partij bij dit bezoek. Annie Schreijer is
voordvoerder in de Tweede Kamer van het CDA voor o.a. plattelandsbeleid, natuurbeleid
reconstructie en landinrichting. Antoinette Vietsch kent het gebied goed en is al enige tijd
sympathisant van het ABW. Van haar kwam het initiatief om een werkbezoek te brengen aan het
gebied. Koos Verbeek is behalve lid van de Provinciale CDA fractie ook lid van de MiddenDelflandraad.
Familie Rodenburg uit de Woudweg heeft de CDA leden en het actiecomité gastvrij ontvangen
deze middag en het ABW heeft bij dit bezoek het alternatieve inrichtingsplan aangeboden aan de
kamerleden. Dit plan is ook te vinden op de ABW website. Reconstructie van waardevolle
landschappen hoort tegenwoordig niet meer op deze wijze plaats te vinden aldus de kamerleden.
Het plan van het actiecomité komt wel tegemoet aan het behoud van het waardevolle culturele
erfgoed. Antoinette Vietsch vond ook dat de aanleg van de stukken bos het gevoel van
onveiligheid zouden vergroten, daarnaast vindt zij dat het belang van de historie van dit gebied
wordt miskend. Afgesproken is dat de heren Verbeek en Hekman zich op provinciaal en locaal
niveau gaan inzetten voor aanpassing van de reconstructieplannen voor dit gebied. De Tweede
Kamerleden zullen DLG laten weten dat ze willen dat de plannen worden aangepast aan de
huidige ideeën over reconstructies waarbij aandacht voor het ABW plan zal worden gevraagd. Het
landelijk beleid van het CDA sluit naadloos aan bij het ABW plan en men vindt dan ook dat de
plannen moeten worden bijgesteld. Het actiecomité is uiteraard blij met de steun van de CDA
vertegenwoordigers en hoopt dat de inzet zal bijdragen aan het toepassen van het alternatieve
inrichtingsplan.

De Midden-Delfland Vereniging steunt het ABW plan voor Woudweg
De Midden-Delfland Vereniging was de eerste organisatie die contact heeft opgenomen met het
actiecomité om geïnformeerd te worden over het door ons bedachte plan. Zij hebben ook de
gemeenten Vlaardingen en Schiedam laten weten dat zij ons inrichtingsplan steunen. In de
Midden-Delfkrant van december 2005 heeft bestuurslid Arie van der Kooij hierover het volgende
geschreven:
Het weidegebied bij de Woudweg zal volgens de huidige bestemmingsplannen in het kader van de
Reconstructie Midden-Delfland vanaf begin 2006 door DLG op de schop worden genomen en worden
omgetoverd in een kunstmatig ‘natuurgebied’. Een park met wandel- en fietspaden, moerassen en plassen
ten koste van het eeuwenoude polderlandschap. De Midden-Delfland Vereniging zit hier niet op te wachten.
Het wordt een kostbare ingreep terwijl de bedoelde recreatie nu toch ook al mogelijk is of in het
weidegebied zelf gemakkelijk kan worden bereikt. Bovendien wie onderhoudt het land beter dan de boer?
De vereniging ziet de ontwikkeling met lede ogen aan. Wij steunen het Actiecomité Behoud Woudweg dat
ook namens de vereniging het voortouw neemt om nog zoveel mogelijk van het authentieke poldergebied te
behouden.

De Midden-Delfland Vereniging is één van de eerste organisaties waarin boeren, bewoners en
recreanten samen werkten aan het belang van een mooi en leefbaar Midden-Delfland. De
Midden-Delfland Vereniging wil betrokken zijn en blijven bij alles wat zich in dit gebied afspeelt.
Tot nu toe gold dit bij het maken en uitvoeren van plannen. Nu en in de toekomst geldt dit voor de
bestuurlijke vernieuwing, voor het beheer en voor de bescherming van de bufferzone. De MiddenDelfland Vereniging volgt de ontwikkelingen kritisch en neemt initiatieven voor verbeteringen.
De Midden-Delfland Vereniging is ook de organisator van de jaarlijkse Midden-Delfland Dag die
inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken evenement waar de natuur, de recreatie
en de agrarische sector in dit unieke gebied zich presenteren en waaraan vele organisaties o.a. op
het gebied van kunst, cultuur, landbouw, recreatie en natuur hun medewerking verlenen. De
Midden-Delfland Vereniging doet nog veel meer zoals het uitgeven van wandelkaarten van dit
“kleine groene hart” en het publiceren van de Midden-DelfKrant. Hoewel de naam anders doet
vermoeden heeft de Midden-Delflkrant meer weg van een glossy magazine dan van een krant. Dit
prachtige informatieve blad staat iedere keer weer boordevol
prachtige foto’s en interessante informatie over het hele MiddenDelfland gebied. Velen van u zullen al lid zijn maar voor wie nog geen
lid is wijzen wij er graag op dat u voor slechts 15 euro per jaar lid kunt
worden waarbij u vier keer per jaar de Midden-Delfkrant ontvangt.
De Midden-Delfland Vereniging verdient uw steun. Meldt u aan als lid
via het e-mail adres info@middendelflandvereniging.nl en geef
hierbij aan dat u sympathisant bent van het Actiecomité Behoud
Woudweg als blijk van waardering voor hun steun aan het
actiecomité.

Betoog Leen Sluimer
Hieronder het betoog van Leen Sluimer tijdens de vergadering van de raadscommissie Stad van
de gemeente Vlaardingen gehouden op 8 december 2005 over Bestemmingsplan Abtswoude.
Geachte leden van de Commissie Stad.
Het lijkt er op dat er niet veel meer te veranderen valt aan besluitvorming die in het verleden is
genomen. Toch wilde ik als stadsmens mijn mening met u delen.
Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen. Ik woon al jaren in de Stationsstraat maar om te
recreëren begeef ik me al sinds jaar en dag regelmatig in het Midden-Delfland gebied. Bijna 30 jaar
geleden, las ik een bericht in de krant, waarin stond dat er besloten was dat het Midden-Delfland
gebied een recreatiegebied moest worden. Ik begreep het niet. Want, in mijn beleving, dat was
het toch al? Een prachtig cultuurlandschap en daarmee een prachtig recreatiegebied? Nee, nee,
nee zeiden besluiters, ambtenaren, inrichters, schappen, commissies, planners en ontwikkelaars:
recreatie moet verzonnen, georganiseerd en in hapklare brokken opgediend worden aan de
recreatieconsument. ‘Als we geen ‘speeltuin’ voor ze verzinnen dan komt die burger zijn vrije tijd
gewóón niet dóór’.
Elk jaar verdwijnen er in Nederland honderden boeren omdat ze het financieel niet meer redden
of omdat er geen opvolging is. Een tijd terug sprak ik met boer Zonneveld. Hij had hier nog jaren
zijn brood willen verdienen en zijn zoon had hem gewoon opgevolgd. Tsja, hier in de streek
verdwijnen de boeren omdat ze wéggejaagd worden ten behoeve van een soort recreatie op een
plek waar dat niet nódig is. Buiten het onnodige leed wat er wordt veroorzaakt bij de boeren in
het gebied hebben we het hier over de vernietiging van eeuwenoud veenweidelandschap, met zijn
boerenbedrijven, zijn weidse uitzicht en de ruimte om echt adem te kunnen halen.
Wat is recreatie? Als je van de rúst geniet terwijl je over een knisperend schelpenpaadje loopt
waar de vogeltjes geen brood van lusten? Als je wandelt door een moerasgebied en de geur van
verse houtsnipperpaden en knuppelbruggetjes opsnuift? Als je op een surfplas met je plank zo de
nieuwe ‘Bram Drijf-in’ kan inglijden om een verse patat met haring en bier naar binnen te
schuiven? Ehh, kan er niet nóg een golfterrein bij? Kanovijvertje? Tsja we hebben hier natuurlijk
haast geen vlieten, weteringen, boezems. En wandelen door een bos met allemaal dezelfde
bomen op dezelfde afstand in dezelfde rij keurig in een carré opgesteld? Wat een genot zeg, hier
krijg ik nou een écht natuurgevoel van, je zou er bijna tranen van in je ogen krijgen… Maar onder
ons gezegd: een kluit bomen tezamen maken natuurlijk nog geen bos.
Al met al vind ik dit een zeer beperkte en armoedige kijk op recreatie en hoe het eeuwenoude
landschap ten behoeve daarvan vernietigd wordt. Wat is er mooier dan dat je even op je fiets stil
moet staan omdat een boer zijn koeien van het weiland naar de stal moet brengen om ze te
melken?

Wat is er mooier dan het weidse uitzicht van weilanden, met al zijn prachtige zwart- en roodbonte
koeien, een boer met trekker aan het werk onder onze beroemde Hollandse luchten? Of de
Grutto, de Kievit met hun kenmerkende roep en vlucht als zij hun nesten in het weiland
verdedigen?
Bent u wel eens op avontuur geweest op de Boonervliet in een roeibootje van Vlietzicht? Heeft u
wel eens gewandeld of gefietst op de Trekkade, richting Schipluiden? Voorbij de bocht richting
Vlietzicht kijk je aan tegen de boerderij van Zonneveld. Een prachtige 16 e-eeuwse boerderij en een
familie die er al bijna net zo lang boert, die bijna één zijn met de grond die ze gebruiken. De
aanblik van de boerderij, het erf, het land, de slootjes, de bomen, het groen, de koeien, de
zwanen, de eenden en de boer in zijn overal aan het werk. Het is bijna of je een sprookje
binnenwandelt of fietst. Bijna een sprookje? Nee, als het huidige plan doorgevoerd wordt om de
boer te verjagen en zijn land onder water te zetten dan wordt het inderdaad een sprookje. Een
sprookje wat Vlaardingers tegen hun kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen: en sprookjes
beginnen altijd, zoals u weet, met: ‘er wás eens…
Ik roep u, leden van deze commissie op, te redden wat er te redden valt. Om in uw besluit, het
alternatieve plan opgesteld door het ABW van harte te omarmen. Dit zodat we onze
nakomelingen geen sprookjes hoeven te vertellen, maar ze gewoon mee kunnen nemen naar dit
prachtige landschap zoals het ís; om goed om zich heen te kijken, het gevoel van een honderden
jaren oud, tegen het water bevochten landschap te ondergaan, het met zweet en tranen bewerkt
land op te snuiven en, aldus te recreëren.
Leen Sluimer

Betoog Paul Meuldijk
Hieronder het betoog van Paul Meuldijk namens Actiecomité Behoud Woudweg e.o. tijdens de
vergadering van de raadscommissie Stad van de gemeente Vlaardingen gehouden op 8 december
2005 over Bestemmingsplan Abtswoude.
Vlaardingen 8 december 2005
Vanavond is aan de orde het bestemmingsplan Abtswoude. Ik dit kader wil ik graag het volgende
onder uw aandacht brengen.
Volgens het Eindverslag inzake de inspraakprocedure over het (voor)ontwerp-bestemmingsplan
Abtswoude ziet dit bestemmingsplan niet toe op inrichting en uitvoeringszaken, maar op het
bestemmen van gronden voor bepaalde functies. De beschrijving in hoofdlijnen beschrijft hoe de
doeleinden zullen worden nagestreefd binnen het plangebied.

De inrichting zelf is geregeld in inrichtingsplannen van de Dienst Landelijk Gebied, voor het gebied
Holiërhoek vastgesteld op 1 juni 1999, definitieve versie 16 juli 2005. Voor het gebied Woudhoek
zal er ongetwijfeld ook een inrichtingsplan zijn vastgesteld, maar hierover heb ik van DLG geen
informatie verkregen. Wel is een kaart beschikbaar van september 2005 waarop de inrichting van
de zogenaamde Zuidrand (Holiërhoek en Woudhoek) is ingetekend.
De eerste vraag die ik heb is of de inrichtingsplannen van DLG deel uitmaken van het
bestemmingsplan Abtswoude. Daarnaast vraag ik mij af of de inrichtingsplannen inspraakplichtig
zijn en zo ja of dit ook kenbaar is gemaakt en er dus ook inspraak is geweest ? Heeft de
gemeenteraad zich er ook over uit kunnen spreken ? Is het eigenlijk ook niet vreemd dat de
inrichtingsplannen blijkbaar al vastgesteld zijn voordat het bestemmingsplan is vastgesteld ? Hoort
de volgorde niet andersom te zijn ? De inrichtingsplannen lijken mij een nadere uitwerking van het
bestemmingsplan.
Voor wat betreft de inspraakmogelijkheden in het verleden heeft DLG in november tijdens een
inloopavond m.b.t. de herinrichting aangegeven dat de inspraak in 1996 al is beëindigd. Het
vreemde is dat geen van de aanwezigen (en er was een grote opkomst) zich ook maar iets hiervan
kon herinneren. Als er dan voldaan zou zijn aan alle inspraakprocedures, dan nog zijn we nu bijna
10 jaar verder. Dit betekent dat de plannen van DLG verouderd zijn. Voortschrijdend inzicht maakt
dat behoud van waardevolle landschappen een belangrijke voorwaarde zou moeten zijn bij de
reconstructie.
Waar de inrichtingsplannen van DLG volkomen aan voorbij lijken te gaan is het behoud van
cultuurhistorie. Dit is echter wel nadrukkelijk in de Reconstructiewet Midden-Delfland
opgenomen. In het weiland aan de Holyweg is men al bezig geweest een kreekrug gedeeltelijk af
te graven. Volgens de tekeningen van DLG wordt er naast de kreekrug gegraven, maar als je ter
plekke gaat kijken, is dat niet het geval. Hierbij stel ik nog de vraag of er wel een aanlegvergunning
is verleend voor dit gegraaf ? Ook is een aantal oude dikke knotwilgen gekapt zonder
kapvergunning. Cultuurhistorische zaken zullen zoveel mogelijk gesloopt worden. Te denken valt
hierbij aan voersilo’s en oude karakteristieke schuren en stalletjes.
De weilanden moeten plaats moeten maken voor zogenaamde plas-drasgebieden en er zal bos
worden aangeplant. In het bestemmingsplan wordt rietmoeras vermeld, dat zeer negatief is voor
de weidevogels. Dit alles brengt een aardige kostenpost met zich mee (het aanleggen van de
stukken rietmoeras en plukjes bos kost ongeveer 5 miljoen euro). De toekomstige
onderhoudskosten voor dit gebied bedragen ongeveer € 1.000,--per hectare per jaar (volgens
DLG). Het gaat over ongeveer 1100 hectare. Land wat aan boeren kan worden verpacht levert
juist geld op terwijl dit ook het gewenste landschap voor de recreanten oplevert. Door het
aanleggen van stukken bos en parkeerplaatsen ontstaan ‘enge plekken’. Ik denk dat dit geen
nadere toelichting behoeft.
Is er een alternatief ? Ja wel, dat is er gelukkig ! In mei van dit jaar is het Actiecomité
Behoud Woudweg e.o. opgericht met als doel het zo veel mogelijk behouden van het
karakteristieke open polderlandschap. Het actiecomité heeft een website ontwikkeld waar
inmiddels een groot aantal sympathisanten zich hebben aangemeld.

Het comité komt niet met lege handen, maar heeft een alternatief inrichtingsplan bedacht. Als het
goed is, is dit plan enige tijd geleden naar u allen toegezonden per e-mail. Ik zal er dan ook niet te
veel inhoudelijk op ingaan, mede gelet op de beschikbare tijd. Wel wil ik even benadrukken dat dit
plan aandacht heeft voor de natuur (bijv. de weidevogels), de recreatie, de cultuurhistorie en de
boeren in dit gebied.
Ik heb het idee dat deze groep nogal eens vergeten wordt, maar het zijn de boeren die het gebied
hebben ontwikkeld tot wat het nu is. Zij zijn het ook die al generaties lang hun brood moeten
verdienen in dit gebied. De plannen van DLG beperken hun mogelijkheden steeds meer, zelfs zo
dat er al enkele boeren gedwongen verhuisd of gestopt zijn. Zelfs al hadden zij goede plannen om
tot een combinatie te komen van een recreatieve, educatieve en agrarische functie.
De gemeente Midden-Delfland heeft recent het initiatief genomen om een gebiedsvisie voor het
hele Midden-Delfland gebied op te stellen. Het plan van het actiecomité sluit hier bijna naadloos
bij aan. Het belangrijkste kenmerk van deze gebiedsvisie is verwoord in de volgende passage:
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.
Volgens het Actiecomité kan dit worden bereikt door het huidige landschap als uitgangspunt te
nemen bij de recreatieve inrichting dit gebied. Men komt hier zo graag vanwege de unieke
bewaard gebleven authenticiteit van het veenweidelandschap.
Vorige week heeft een CDA delegatie; mevr. Vietsch en mevr. Schreijer (2e kamer), dhr. Verbeek
(provincie) en dhr. Hekman (Gemeenteraadslid Schiedam) een bezoek gebracht aan de Woudweg
en zich uitgesproken voor het alternatieve ABW plan omdat dit veel beter aansluit bij de
hedendaagse wensen bij reconstructies van kostbare landschappen.
Ook werd hierbij aangegeven dat het door DLG ter verdediging opgeworpen argument van een
betere buffer tegen stadsuitbreiding achterhaald is. Een landschap met boeren, koeien en schapen
vormt tegenwoordig een even goede buffer. Bestuurlijk is e.e.a. natuurlijk ook vast te leggen in
goede afspraken.
Steeds meer organisaties zoals de Historische Vereniging Vlaardingen, Vereniging Tegen
Milieubederf en de Midden-Delfland Vereniging scharen zich achter het alternatieve plan van het
actiecomité.
Kortom: laat het poldergebied zoveel mogelijk open en in stand als weidegebied. Behoud de
cultuurhistorie, geef de boeren de ruimte, laat de koe in de wei evenals de weidevogels. Geef
recreanten meer voet- en fietspaden, zodat hij dichter bij de (boeren)natuur kan komen. Gebruik
voor de herinrichting het alternatieve plan van het ABW.

Betoog Freek Kootstra
Hieronder het betoog van Freek Kootstra tijdens de vergadering van de raadscommissie Stad van
de gemeente Vlaardingen gehouden op 8 december 2005 over Bestemmingsplan Abtswoude.
Als recreant van het gebied Woudweg ben ik geen voorstander van een uitgebreide herinrichting.
Juist de authenticiteit van het gebied maakt het zo aantrekkelijk. Parkjes zijn er tenslotte wel
genoeg en er rest rond de Rijnmond nog maar heel weinig van het oorspronkelijke landschap.
Bovendien heb ik uit de presentatie in Schiedam een week eerder begrepen dat er drie meter
brede geasfalteerde fietspaden zijn voorzien. Normaal zijn (ruime) fietspaden twee meter breed,
rijstroken van een provinciale weg zijn drie meter breed en de geplande fietspaden worden dus
net zo breed als de Woudweg zelf. Ik denk dat niemand belang heeft bij nog meer asfalt en zeker
niet hier.
Het argument dat een recreatie-zone als buffer tegen de oprukkende stad werkt zie ik als een
drogreden: Eind negentiende eeuw werden rond de steden singels aangelegd om de stedelingen
in de gelegenheid te stellen in een groene omgeving hun vrije zondag door te brengen. Als bekend
zijn de meeste inmiddels alweer gedempt en van (jawel) asfalt voorzien.
Wel heb ik als recreant belang bij meer wandel/fietspaden zodat het gebied beter ontsloten
wordt, maar met mate en met respect voor het landschap.
Freek Kootstra

Inrichtingsplan Holierhoek
Het inrichtingsplan Holierhoek van DLG omvat het Vlaardingse deel van het gebied. Het
Schiedamse deel valt onder het inrichtingsplan Woudhoek waar wij helaas geen inrichtingsplan
van hebben ontvangen. In het Vlaardingse deel zijn totaal vier parkeerplaatsen voorzien. In de
eerste fase zullen drie parkeerplaatsen worden aangelegd met totaal 70 parkeerplekken. Men wil
echter in de toekomst dit aantal nog uitbreiden tot 200 parkeerplaatsen !!! Deze parkeerplaatsen
zullen een totale oppervlakte hebben van 5000 M². Dat is een halve hectare parkeervoorzieningen
langs de Holyweg en het Vlaardingse deel van de Woudweg en dat in een gebied wat men door
het aanleggen van doseerinstallaties verkeersarm probeert te maken. Twee van de drie
parkeerplaatsen zullen aan drie kanten omgeven zijn door bomen wat ze uitermate geschikt maakt
voor allerlei ongewenste activiteiten. Op dit moment staat er al 10 hectare bos langs de Holyweg.
Het aantal hectares bos wordt volgens de plannen uitgebreid tot een totaal van 25,4 hectare. Er
wordt nu al veel geklaagd over het verdwenen weidse uitzicht ter hoogte van de Abelendreef en
langs de Breeweg.

De aanleg van al het bos, waardoor er in plaats van 10 ineens 25,4 hectare bos staat, zal het
weidse beeld onaanvaardbaar verstoren. De bruggen die nog zullen worden aangelegd, worden
drie meter breed !!! Er worden in dit gebied in totaal elf nieuwe bruggen aangelegd. Net als de al
bestaande brug in het fietspad naar de Willemoordseweg zullen ook deze bruggen veel te groot en
te grof zijn voor dit gebied en daardoor storend aanwezig zijn in het landschap. Deze drie meter
brede fietsbruggen worden dus ongeveer net zo breed als het asfalt van de woudweg !!!
Er wordt ongeveer 7,4 hectare nieuw water gegraven. Er worden daarnaast ook sloten gedempt
met een totale lengte van ongeveer 1325 meter, totaal is dit ongeveer 2350 M². Zoals al bekend
wordt er ter hoogte van Holyweg 16 weer een kreekrug afgegraven, één van de belangrijkste
kenmerken van de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. In het inrichtingsplan blijft men maar
benadrukken dat het allemaal is geïnspireerd op het bestaande landschap maar dat kan je dan
toch niet echt serieus nemen als je bovenstaande zaken leest en dit is nog maar een selectie van
dingen die naar ons idee niet kloppen aan het DLG plan.

Het actiecomité bedankt iedereen die in de afgelopen periode steun heeft
gegeven aan het behoud van de Woudweg e.o. en wenst iedereen goede
feestdagen en een gelukkig 2006!
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