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Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 

E-Informatiekrant 

Februari 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. 

Geen meerderheid voor motie van D’66 in Schiedam 

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari zou een motie worden ingediend door Marcel Houtkamp 
waarvoor aanvankelijk een raadsmeerderheid bestond. Op het laatste moment heeft de CDA fractie 
besloten om met een eigen voorstel te komen die naast de aanpassingen die de 
reconstructiecommissie zelf al had voorgesteld nog maar weinig aanpassingen van de oorspronkelijke 
plannen inhoudt. Tijdens het bezoek aan de Woudweg van de CDA 2e kamerleden Vietsch en Schreijer 
was eigenlijk afgesproken om de lijn van de oppositie te volgen en moties te steunen waarbij het ABW 
plan als inrichting wordt verlangd. Helaas was er hierdoor geen meerderheid voor de Motie van 
Marcel Houtkamp. Het CDA voorstel had uiteraard wel de steun van de partijen die in het college van 
B&W vertegenwoordigd zijn en de wethouder gaat nu die motie naar voren brengen in de 
reconstructiecommissie. Ad Hekman van het CDA beweerde in de vergadering dat de 
reconstructiecommissie en het actiecomité elkaar op een haar na genaderd zouden zijn. Het 
tegendeel is waar, we willen nog steeds een hele andere inrichting. Het alternatieve plan moet wat 
ons betreft onverkort worden uitgevoerd.  

Weidevogels 

Het is nog onduidelijk wanneer daadwerkelijk gestart gaat worden met de reconstructie maar 
graafwerkzaamheden in het broedseizoen van de weidevogels is voor het ABW onaanvaardbaar. Tot 
15 juni wordt er daarom wat het ABW betreft niet gegraven. Verstoring van het broedseizoen wordt 
niet getolereerd. 
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Habermehl spant zich onvoldoende in 

Verschillende raadsleden in Schiedam vinden dat wethouder Habermehl de Schiedamse belangen in 
de Reconstructiecommissie Midden-Delfland slecht heeft behartigd. De wethouder heeft de 
raadsleden onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de plannen. Habermehl is regelmatig 
niet aanwezig tijdens vergaderingen van de Reconstructiecommissie terwijl daar juist vorig jaar en dit 
jaar de voor Schiedam belangrijke inrichting van de zuidrand op de agenda stond. Reden genoeg om 
deze vergaderingen juist wel te bezoeken vindt ook het ABW. De zuidrand gaat o.a. over het gebied 
Woudhoek en Holierhoek en het is daarom voor Schiedam en Vlaardingen van groot belang om te 
zorgen voor een inrichting die de instemming van de bewoners heeft. Verschillende insprekers vinden 
ook dat Habermehl’s bijdrage aan de reconstructieplannen ernstig te kort schiet. 

Reconstructiecommissie vergadering 9 februari 2006 

Op 9 februari is tijdens de reconstructiecommissie vergadering de zuidrand, Woudhoek en 
Holierhoek, uitgebreid aan bod geweest. Er waren vier belangstellenden aanwezig waarvan er 3 
gebruik hebben gemaakt van het inspreekrecht. Coby de la Rie, PvdA Schiedam, sprak namens PvdA, 
GL, SP, D’66, AOV en de Historische Vereniging Schiedam in en liet weten dat er grote weerstand 
bestond tegen de bestaande plannen. Namens het ABW heeft Kees Moerman ingesproken, de tekst 
hiervan is elders in deze informatiekrant te lezen. Ruud Ingelse, bewoner van de Mina Krusemanstraat 
was de laatste inspreker. Hij vond dat de plannen nu maar eens echt naast elkaar gelegd moesten 
worden en dat er nu eindelijk eens serieus naar het ABW plan gekeken zou moeten worden omdat dit 
plan, in tegenstelling tot het plan van de Reconstructiecommissie, wel op brede steun van de 
bevolking en diverse organisaties kan rekenen. 
 
De heer K. Droogers kdroogers@anwb.nl is als vertegenwoordiger van de ANWB lid van de 
Reconstructiecommissie. Hij ontpopte zich als groot tegenstander van ons plan. De ANWB weet 
blijkbaar beter wat goed is voor de recreanten in dit gebied dan dat zij dat zelf weten. De plukjes bos 
mochten wat hem betreft zeker niet geschrapt worden.  
 
Barry Teunissen, van Vereniging Natuurmonumenten beweerde dat dit deel van de Holierhoekse 
polder een slecht weidevogelgebied zou zijn en de stukken moeras waren nodig als natte 
verbindingzones. Naar het idee van het ABW kan beter de al bestaande natte verbinding die de Zweth 
vormt tussen de Vlaardingse Vaart en de Harreweg hiervoor worden gebruikt en eventueel verbeterd. 
Zo’n doorlopende zone is natuurlijk veel beter dan hier en daar stukken moeras aanleggen. Het 
weidevogelverhaal van Natuurmonumenten bleek niet te kloppen. Op de percelen in dit deel van de 
Holierhoekse polder waar weidevogels zijn geteld waren 1,5 nest per Ha te vinden van de 4 
hoofdsoorten (grutto, kiviet, tureluur en scholekster) in 2004. Ter vergelijking, de Klaas Engelbrechts 
polder bij Schipluiden telde in dezelfde periode 1,7 nest per Ha van genoemde soorten, dat is dus 
nauwelijks meer ondanks de nabijheid van de steden hier. Het blijkt helaas wel dat in de gebieden van 
Natuurmonumenten zoals de Aalkeetbuiten polder en de Vlietlanden in dezelfde periode een grote 
achteruitgang in de aantallen weidevogels is geconstateerd doordat het beheer van NM slecht 
uitpakte voor de weidevogels.  
E-mail:  barry.teunissen@natuurmonumenten.nl  of Juun.deBoer@natuurmonumenten.nl. 
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Wethouder Habermehl was deze keer ook kort aanwezig en liet weten dat hij een kleine wijziging 
wenste als aanvulling op de wijzigingen die de reconstructiecommissie al had gedaan tijdens de  
raadscommissievergadering in Schiedam. Het CDA raadsvoorstel werd een beetje half aangewezen op 
een kaartje maar het leek erop dat hij niet precies wist om welk stuk het ging. 
 
Wethouder van der Velde van Vlaardingen liet weten dat het wat Vlaardingen betreft werd betreurd 
dat er al bomen waren aangeplant in deze polder. Vlaardingen wil absoluut het open landschap wat 
nog resteert behouden en wil geen verstoring door nog meer bomen en moeras. Door de lange 
aanlooptijd en de veranderde inzichten moest het plan worden aangepast. Hij vond dat men tot het 
uiterste moest gaan om aan de bezwaren van de burgers en het ABW tegemoet te komen. De 
Krabbeplas was volgens hem een mooi voorbeeld van het feit dat je plannen soms moet aanpassen. 
De surfplas wordt tegenwoordig nog nauwelijks gebruikt voor het doel waarvoor hij is aangelegd. De 
grotere recreatieve inrichting die momenteel in de Broekpolder wordt gerealiseerd kan ook mooi de 
iets mindere recreatieve inrichting van de Holierhoekse polder compenseren.  
 
Saskia Bolten merkte namens het Recreatieschap Midden-Delfland op dat beide plannen goed 
vergeleken moesten worden en dat het Recreatieschap in de volgende vergadering een besluit zou 
nemen over de door het schap gewenste inrichting. Zij wilde dat natuur in Midden-Delfland zoveel 
mogelijk toegankelijk zou zijn. 
 
Het aan te leggen moeras en de stukken bos zullen niet toegankelijk zijn.  
 
Arie van der Berg, voorzitter van de vergadering, wilde dat  na de reconstructie, net als bij het 
Abtswoudse bos is gedaan, ook hier geïnventariseerd gaat worden wat de gebruikers er van vinden. 
Naar het idee van het ABW geeft de huidige massale weerstand al aan dat men hier ook in de 
toekomst niet tevreden zal zijn met het resultaat van de reconstructieplannen.  
 
De aandacht die het ABW heeft weten los te maken heeft wel geleid tot wat kleine aanpassingen waar 
we overigens blij mee zijn. Ons uitgangspunt was echter de inrichting helemaal anders te doen. 
Daarom hebben wij een alternatief inrichtingsplan gemaakt waarbij we zoveel mogelijk rekening 
hebben gehouden met de uitgangspunten van het Reconstructiecommissieplan maar waarbij behoud 
van de huidige natuur en cultuurhistorie van dit prachtige poldergebied voorop staan.  
 
Sommige mensen willen al hardere acties, blokkades, spandoeken enz. Misschien is het daar 
inmiddels wel tijd voor, misschien moeten we massaal naar de volgende Reconstructiecommissie 
vergadering gaan om de omvang van de protesten duidelijk te maken. 

Vereniging Tegen Milieubederf dient klacht in bij de Europese Commissie over 
reconstructie Holierhoek en Woudhoek 

De Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) heeft bij de Europese Commissie een officiële klacht 
ingediend tegen de reconstructieplannen voor het Woudhoek en Holierhoek gebied. Volgens VTM die 
de klacht samen met een aantal andere organisaties heeft ingediend heeft het ministerie van LNV 
verzuimd Midden-Delfland een beschermde status te geven. Fred van der Drift, bestuurslid van de 
VTM zegt dat het gebied niet alleen behouden dient te blijven maar wil het gebied ook versterken 
door behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen. De VTM heeft ook tellingen laten 
uitvoeren van het aantal weidevogels in het gebied. Gebleken is dat de één procent norm wordt 
gehaald wat betekent dat de vogelrichtlijn van toepassing is die verstoring van de habitat van de 
weidevogels niet toestaat. 
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Heel Midden-Delfland zou deze beschermende status moeten krijgen volgens de VTM. Door het 
indienen van een officiële klacht geldt er een dubbele bescherming. De hele procedure zou weleens 
vier jaar kunnen gaan duren. De Dienst Landelijk Gebied is inmiddels op de hoogte gebracht van deze 
klacht bij de Europese Commissie. 
 
De VTM is groot voorstander van het ABW inrichtingsplan die behoud en verbetering van het 
bestaande landschap en natuur als uitgangspunt heeft waarbij zoals bekend de recreatieve invulling 
ook geregeld is. Behoud van het open landschap staat voor VTM voorop.  
Website VTM http://www.vtm-milieu.nl/ 
 

 
Stadsgrutto ?     Foto © Kees Moerman 

Groen Links organiseert Woudwegdag op 25 februari 2006 

Op 25 februari zal Groen Links uit Vlaardingen en Schiedam een Woudwegdag organiseren. Vanaf 10 
uur zal er een marktkraam te vinden zijn op winkelcentrum de Loper. Het ABW zal voor een kaart van 
het gebied zorgen waarop de alternatieve inrichting is ingetekend. U kunt ook uw mening geven en er 
zal meer informatie te vinden zijn over de reconstructieplannen. Vanaf 3 uur zal er ter hoogte van het 
zandlichaam een marktkraam staan met informatie en er komt een hoogwerker van waaruit 
belangstellenden het gebied kunnen bekijken. Wijnand Duyvendak, 2e kamerlid voor Groen links, zal 
om ongeveer 4 uur per fiets arriveren om te vernemen wat de bezwaren zijn tegen de 
reconstructieplannen. Het Actiecomité hoopt op een grote opkomst die dag dus schrijf het in je 
agenda, 25 februari 2006: Woudwegdag. 
  

http://www.vtm-milieu.nl/
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protestborden 

Hieronder de teksten die op de prachtige borden langs de Mina Krusemanstraat staan. De bewoners 
van deze straat hebben door deze borden de aandacht van de vele wandelaars en fietsers op de 
reconstructie weten te vestigen, voorzover dat nog niet bekend was. Zij willen dat het hele gebied 
Holierhoek en Woudhoek wordt ingericht zoals het Actiecomité dat heeft bedacht. 

 

RIET EN WILGENSTRUWEEL I.P.V. DEZE 
PRACHTIGE WEILANDEN…?  
 

…TE GEK VOOR WOORDEN! 
 

MOOI HÈ, DIT WEIDSE GEBIED 
HOE LANG NOG?? 
 

NATUURLIJK RECREËREN  
IS TOCH PRACHTIG?! 
 

WIJ WILLEN KOEIEN 
GEEN MUGGEN 
 

DIT GEBIED SLOPEN? 
WAAR ZIJN WE MEE BEZIG! 
 

RECONSTRUEER DE 
WERELD …. 
…. BEGIN BIJ JEZELF! 
 

Foto © Paul Meuldijk 
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Deze polder en prachtige weilanden zijn honderden jaren oud en wil men slopen om er een 
kunstmatig recreatiegebied van te maken (ook aan de andere kant van de Harreweg). Rietruigte, 
moerasgebied, drassige “laarzenpaadjes”, wilgenstruweel en zelfs een parkeerplaats tot 30 auto’s, wil 
men hier aanleggen. 
De kosten van deze wandaad, exclusief toekomstige onderhoudskosten € 4 miljoen (bijna 9 miljoen 
gulden). Gemeenschapsgeld wel te verstaan! Een schande……… 
Als het gebied blijft zoals het is, wordt het door boeren gebruikt die het onderhouden. Het blijft dus 
mooi en kost niets! 
 
Wilt u dat deze weilanden blijven? Laat uw stem horen!  
 
Meldt u aan als sympathisant van het Comité Behoud Woudweg per e-mail: woudweg@versatel.nl. 
Schrijf een brief dat u de weilanden met koeien, paarden, schapen en weidevogels wilt behouden aan: 
Dienst Landelijk Gebied, t.a.v. C.M. van der Vaart, Postbus 3010, 2270 JB Voorburg. 
Schrijf de fractievoorzitters in de Schiedamse gemeenteraad aan. Hun adressen vindt u op: 
www.schiedam.nl  - klik "Bestuur en Organisatie" - klik "Gemeenteraad". 

Betoog Kees Moerman 

Hieronder het betoog van Kees Moerman namens het ABW tijdens de vergadering van de 
Reconstructiecommissie gehouden op 9 februari 2006 in de Dorpshoeve in Schipluiden. 
 
Geachte Reconstructiecommissie, 
 
Zoals inmiddels bekend bestaat er grote weerstand tegen de plannen voor het gebied Woudhoek en 
Holierhoek. Ik wil graag benadrukken dat het actiecomité behoud Woudweg blij is met de 
reconstructie, dat is waarschijnlijk de redding geweest voor Midden-Delfland. De herinrichting van het 
gebied rond de Holyweg en Woudweg moet echter op een andere manier dan nu de bedoeling is, 
naar ons idee zijn de plannen sterk verouderd. 
Eigenlijk is er nooit overeenstemming geweest over de inrichting van dit gebied. In tegenstelling tot 
bv de Krabbeplas en het Abtswoudse bos gaat het hier niet slechts om de omvorming van wat 
weilanden maar om een kostbaar en uniek stuk cultureel erfgoed. Een authentiek landschap met 
oude boerderijen, kreekruggen en pestbosjes gelegen aan de rand van de stad. Nergens in midden-
delfland zijn deze zaken zo goed bewaard gebleven. 
 
Het actiecomité heeft de plannen onder de aandacht van de bevolking gebracht en dat heeft een 
grote stroom reacties opgeleverd. Ook de locale politiek en vele organisaties zoals de Historische 
Vereniging Vlaardingen, Historische Vereniging Schiedam, Vereniging voor natuur en milieueducatie, 
Vereniging Tegen Milieubederf, Midden-Delfland Vereniging, Milieudefensie, LTO en Vockestaert 
hebben aangegeven het inrichtingsplan van het actiecomité te willen. Kortom alle locale 
belangengroeperingen die iets met Midden-delfland van doen hebben willen het alternatief. 
 
Wij pleiten voor aanpassing van de plannen en hebben het u gemakkelijk gemaakt door een 
alternatief plan te maken. Dit inrichtingsplan kan op brede steun rekenen van politiek, burgers en al 
genoemde organisaties.  
Door voortschrijdend inzicht is het weleens noodzakelijk om de boel helemaal anders te doen. In ons 
plan wordt o.a. rekening gehouden met de vogel en habitatrichtlijn wat volgens ons tegenwoordig 
verplicht is bij dergelijke reconstructieplannen. Ook het Belvedere gedachtegoed waarbij de 
cultuurhistorie nadrukkelijk wordt betrokken bij ruimtelijke plannen is één van de uitgangspunten 
geweest bij ons plan. 

mailto:woudweg@versatel.nl
http://www.schiedam.nl/
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Dit plan gaat uit van recreatie in het bestaande kostbare veenweidelandschap waarbij de 
cultuurhistorische kenmerken en de bestaande natuur zoveel mogelijk worden gehandhaafd en 
worden ontzien. Recreatie en natuur zijn geheel in lijn met de reconstructieplannen alleen de 
uitvoering, de inrichting, is anders.  
 
De belangrijkste punten uit het ABW plan zijn: 

 Geen aanleg van parkeerplaatsen (alleen een aantal voor mindervaliden).  

 Alleen nieuwe bosaanplant langs het zandlichaam van de A4. 

 Geen rietruigtes en rietmoeras. 

 Geen aanleg van nog meer plassen of meanderende kreken.  

 Minder nieuwe paden. 

 Geen verstoring van de ecologisch belangrijke Zwethzone door aanleg van een pad.  

 Behoud van de biotoop van de weidevogels wat naar ons idee zelfs een wettelijke plicht 
is. 

 Behoud van de boerenactiviteit in dit gebied als onderdeel van de recreatieve invulling.  

 Zoveel mogelijk behoud van oude schuurtjes, weidemolens en voersilo’s.  
 
Het gebied wordt nu gekoesterd door vele bewoners van Schiedam en Vlaardingen maar ook uit o.a. 
Delft, Den Hoorn en Maasluis hebben wij reacties ontvangen. Als de plannen van de 
reconstructiecommissie doorgaan zullen deze mensen zich niet meer betrokken voelen bij dit gebied 
wat ongetwijfeld tot verloedering zal leiden zonder dat het ook maar iemand iets uitmaakt. Het is nu 
HUN gebied en die betrokkenheid moet je als reconstructiecommissie willen vasthouden. Ik ga er 
vanuit dat u gehoor geeft aan de grote stroom reacties en kiest voor een inrichting van dit gebied 
volgens het alternatieve plan van het actiecomité Behoud Woudweg e.o. 


