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Moeras onderaan veendijk is vragen om moeilijkheden 
 
In het kader van de reconstructie van Midden-Delfland zijn in het deelgebied Holiërhoek stukken 
moeras gepland onderaan de kade langs de Vlaardingse vaart. De inwoners van Vlaardingen Holy 
kunnen de rubberboot alvast wel klaar leggen als deze plannen door zouden gaan. Het is de 
bedoeling dat het weiland hier wordt afgegraven en plaats maakt voor rietruigte en rietmoeras. 
De mogelijke gevolgen van een afschuivende dijk bij hevige regenval zijn niet te overzien. 
 
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. heeft een alternatief inrichtingsplan gemaakt voor de 
deelgebieden Holiërhoek en Woudhoek waar alle stukken moeras zijn geschrapt, wel is er ruimte 
ingeruimd voor een plas-dras gebied ten behoeve van de weidevogels. De eerste kieviten, 
scholeksters en grutto’s zijn inmiddels alweer neergestreken in de Holierhoekse polder. Het 
actiecomité hoopt dat dit niet hun laatste jaar wordt in deze polder. Behalve het plas-dras gebied 
wil het actiecomité meer aandacht voor het verbeteren van de al bestaande natte ecologische 
Zwethzone. Deze huidige natte verbinding tussen de Vlaardingse Vaart en de Harreweg vormt een 
aaneengesloten lint door de polder wat natuurlijk veel beter is dan hier en daar wat moeras 
aanleggen. 
 
Tot nu toe blijft de Reconstructiecommissie vasthouden aan het aanleggen van het moeras in 
zowel het Vlaardingse als het Schiedamse deel van het gebied waarvoor 400.000 M3 grond moet 
worden weggegraven. Het Actiecomité wil absoluut geen moeras in dit gebied. Behalve de 
muggenplagen die vele bewoners vrezen is de aantasting van het authentieke eeuwenoude 
cultuurlandschap ongewenst. De “nieuwe” natuur die men wil aanleggen veroorzaakt het 
verdwijnen van de bestaande natuur met de zo zichtbare weidevogels. Rietkragen van 2 meter 
hoog zullen het weidse uitzicht verstoren en de ervaringen met onderhoud van natuur en 
recreatiegebieden in Midden-Delfland zijn ook weinig hoopgevend. Het wordt een wildernis wat 
hier zo vlak buiten de stad een uitnodiging is voor het dumpen van huisvuil, puin en andere 
overtollige zaken. 
 
Het actiecomité heeft de steun van vele burgers en organisaties en daarnaast is ook de 
Schiedamse en Vlaardingse politiek geen voorstander van de reconstructieplannen voor de 
Holierhoekse polder. Met enige verbazing vernam het Actiecomité via de pers dat de 
reconstructiecommissie vindt dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het beeld van de 
koe in de wei. Juist in dit gebied langs de rand van Vlaardingen en Schiedam gaat die koe en 
daarmee ook de schapen en weidevogels grotendeels verloren door de reconstructieplannen. 
  



Behoud van cultuurhistorie vindt de Reconstructiecommissie ook belangrijk volgens hetzelfde 
bericht in de pers. In de voor recreatie aangewezen gebieden zou het uitgangspunt zijn dat 
waardevolle bebouwing en landschap behouden blijven volgens de Reconstructiecommissie. In het 
Woudhoek en Holiërhoek gebied moeten echter bijna alle kenmerkende oude schuren verdwijnen 
en worden kreekruggen weggegraven waardoor het verleden wordt weggesneden uit dit gebied. 
Het Actiecomité pleit juist voor het in stand houden van al deze zaken, niet sloop maar behoud 
zou het uitgangspunt moeten zijn. Meer informatie is te vinden op 
www.home.versatel.nl/woudweg. 


