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Aanhoudende bezwaren tegen herinrichting zuidrand
In mei 2005 is het Actiecomité Behoud Woudweg e.o.(ABW) opgericht door verontruste burgers
omdat de vrees bestaat dat de huidige unieke cultuurhistorie en natuur van de Woudweg en
omgeving onherstelbaar zal worden aangetast als de reconstructieplannen voor dit deel van
Midden-Delfland onverkort worden uitgevoerd. Het ABW heeft inmiddels ervaren dat er nog
steeds grote weerstand tegen de reconstructieplannen voor de deelgebieden Woudhoek en
Holierhoek bestaat. De door het ABW gemaakte alternatieve inrichtingsplan wordt gesteund door
de locale politiek, vele betrokken organisaties en vele burgers.
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. wil dat de bestaande plannen gewijzigd worden op de
volgende punten:
 Geen aanleg parkeerplaatsen, alleen een aantal mindervalidenparkeerplaatsen op goed
doordachte plaatsen in het gebied.
 Geen nieuwe bosaanplant behalve een strook langs de Vlaardingse kant van het A4
zandlichaam.
 Geen rietruigtes en rietmoeras, dit tast de habitat van de weidevogels aan.
 Geen aanleg van nog meer plassen waarvoor de kenmerkende cultuurhistorisch
waardevolle kreekruggen worden afgegraven.
 Heroverweging en samenvoeging van het aantal paden waarbij de huidige inrichting als
leidraad zou moeten dienen.
 Geen verstoring van de ecologisch belangrijke Zwethzone.
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. vindt dat de reconstructie van Midden-Delfland één van
de mooiste polderweggetjes van dit gebied bedreigt. De Woudweg en omgeving dreigt volledig
ten onder te gaan aan rietmoeras, wilgenstruweel en kronkelende beekjes in plaats van weiland
en rechte sloten. Daarnaast komen er plassen op de plek van de nu nog aanwezige kreekruggen
waardoor ook de historie van dit gebied onomkeerbaar wordt vernietigd. 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 onaanvaardbare aantasting van de
aanwezige cultuurhistorie en natuur. De recreanten willen genieten van het authentieke
poldergebeuren met koeien, schapen, boeren, fluitenkruid, weidevogels, knotwilgen, vergezichten
en weidsheid.

Het afgelopen jaar is het plan van de Reconstructiecommissie naar aanleiding van de weerstand
tegen het plan op de volgende punten aangepast:
 Behoud van beide weidemolens (Holyweg en Woudweg).
 Vermindering van de oppervlakte te realiseren bos.
 Behoud van 3 voersilo’s bij Holyweg 16.
 Behoud van varkenshok langs Harreweg.
 Behoud van 2 schuren in de woudweg.
 Kleine reductie van de oppervlakte aan te leggen rietruigte.
Op hoofdlijnen is er echter geen wezenlijke aanpassing van de plannen te zien. Het ABW heeft
begrepen dat noodzakelijk onderhoud zal worden gedaan aan de bouwwerken die behouden
blijven. Het ABW is zich bewust van de aanwezigheid van asbest in de daken van de meeste
schuren die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Het ABW zou echter toch graag nog
meer schuren behouden. Door alleen de daken te vernieuwen zouden er meer karakteristieke
schuren gespaard kunnen blijven. Uiteraard is het ABW blij met de vermindering van de
hoeveelheid bos en het behoud van een deel van de schuren, silo’s en weidemolens. Er bestaan
echter nog altijd grote bezwaren tegen het Reconstructiecommissieplan.
De aanleg van de parkeerplaatsen is nog steeds onderdeel van het plan. Er is wel geschoven met
de locatie van sommige parkeerplaatsen en de te parkeren hoeveelheid auto’s is ook verminderd,
maar dat neemt niet weg dat wij aanleg van parkeerplaatsen in dit gebied ongewenst vinden
afgezien van een aantal mindervalidenparkeerplaatsen. Een goede locatie hiervoor zou
bijvoorbeeld de Olsthoornplas langs de Holyweg in Vlaardingen zijn.
De hoeveelheid aan te leggen bos in dit gebied is naar aanleiding van het inrichtingsplan van het
ABW op voordracht van het Recreatieschap Midden-Delfland drastisch verminderd. Naast het
driehoekige stuk bos aan de Vlaardingse kant van het A4 zandlichaam, die de instemming heeft
van het Actiecomité, staat er helaas tussen de Breeweg en de Olsthoornplas nog meer nieuw bos
ingetekend. In het deelplan Woudhoek lijkt het erop dat wel al het nieuw aan te leggen bos is
geschrapt. De nu al bestaande stroken bos langs de Holyweg zorgen voor een ernstige
belemmering van het uitzicht. De Vlaardingse Abelendreef uitrijden levert al enige jaren niet meer
die sensationele vergezichten op die men hier tot een aantal jaar geleden wel had.
Op verschillende plaatsen is nog steeds voorzien in de aanleg van meanderende kreken. Langs de
Holyweg is daar zelfs vorig jaar een deel van de meest zichtbare kreekrug voor afgegraven. Het
ABW vindt dit volstrekt onaanvaardbaar. Afgraven van het land naast de kreekrug is ook
onacceptabel, daarmee verbreek je de band van de kreekrug met de omgeving. Het ter hoogte van
perceel Holyweg 16 zonder de vereiste aanlegvergunning gegraven gat moet wat het ABW betreft
dan ook weer dicht gegooid worden. Extra water kan desgewenst beter worden gecreëerd door de
Olsthoornplas te vergroten. Hierdoor wordt het landschap minder aangetast omdat er een
concentratie van water ontstaat. Extra water kan ook worden gerealiseerd door naast de paden
sloten te graven waardoor meteen een scheiding tussen recreatie en het weiland wordt
gecreëerd. Dit komt de noodzakelijke rust van de aanwezige flora en fauna ten goede terwijl de
recreant er wel van kan genieten.

De hoeveelheid paden is het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. nog steeds een doorn in het oog.
In het plan van het ABW zijn ook wandel en fietspaden voorzien maar die paden ontzien het
landschap en zijn zo gesitueerd dat je optimaal van de weidsheid, natuur en cultuurhistorie van de
prachtige Holierhoekse polder kan genieten. Voor het behoud van de weidevogels is het ook van
belang dat er niet kris kras door het hele gebied paden worden aangelegd.
De vele hectares rietmoeras en rietruigte met wilgenstruweel die moeten worden aangelegd
zullen net als het bos het weidse uitzicht ernstig verstoren. Meer dan manshoge rietkragen zullen
over enige jaren het beeld bepalen. De onderhoudskosten zullen ongetwijfeld leiden tot
achterstallig onderhoud net zoals dat nu het geval is bij de Vlietlanden waar de unieke hooilanden
verdrongen worden door riet en (essen)opslag. Deze stukken rietmoeras en rietruigte worden
aangelegd ten behoeve van de natte ecologische zone. Het ABW vindt dat de rand langs de zweth,
wat een al bestaande natte ecologische zone is, beter wat ruimer ecologisch kan worden ingericht
dan de nu gekozen oplossing.
Vele broedende en foeragerende weidevogels zijn ook in dit deel van de Holierhoekse polder nog
steeds te bewonderen en het is natuurlijk onbegrijpelijk als de bestaande waardevolle natuur met
rode lijst soorten moet wijken voor nieuwe natuur. De geplande natte ecologische
moerasgebieden zijn ongeschikt voor weidevogels. Het is nog maar de vraag wat er van die nieuwe
natuur terecht komt gezien de problemen die onderhoud van dergelijke gebieden met zich mee
brengen. De nu al geraamde kosten bedragen € 1000,-- per hectare per jaar. Niet alleen voor de
bestaande natuur maar ook qua belevingswaarde voor de recreanten zal die nieuwe natuur een
enorme achteruitgang betekenen. Een eeuwenoud landschap met koeien, schapen, weidevogels
en historie heeft zonder twijfel een veel grotere aantrekkingskracht dan grote stukken riet en
wildernis.
De Reconstructiecommissie is op zoek naar een boer die zich hier weer wil vestigen. Deze boer
moet dan naast zijn boerenbedrijf een neventak in de zorg, recreatie of educatie gaan doen.
Uiteraard willen ook wij de koe in de wei behouden in dit gebied. Het vinden van een boer die hier
zijn bedrijf zou willen vestigen en naast de agrarische functie ook aan bijvoorbeeld zorg of
recreatie wil gaan doen zal niet meevallen. De percelen verpachten aan boeren uit de omgeving
met verlaagde pachtprijzen als de percelen ook worden beweid met jongvee en/of schapen heeft
meer kans van slagen denkt het ABW. Misschien moet zelfs voor de onrendabele percelen aan een
vergoeding voor het beweiden worden gedacht. Dat zal nog altijd voordeliger zijn dan het
onderhoud door derden te laten uitvoeren.
In april 2006 is in Schiedam de Motie Houtkamp aangenomen. In deze met ruime meerderheid
aangenomen motie staat dat de herinrichtingsplannen moeten worden bijgesteld overeenkomstig
de voorstellen van Actiecomité Behoud Woudweg waarbij het van belang is dat het traditionele
weidelandschap met grazende koeien wordt behouden en niet wordt ingericht tot een andere
vorm van landschap. Schiedam vraag om opschorting van de voorgenomen herinrichtingsacties tot
nadere besluitvorming heeft kunnen plaats vinden hierover.

In Vlaardingen is nog steeds een motie uit 1994 van kracht waarin o.a. de bijzondere waarde van
deze polder, het vrijwel onaangetaste cultuurhistorisch landschap en de al bestaande recreatieve
en educatieve functie wordt benadrukt. Vlaardingen heeft toen al te kennen gegeven niet te
kunnen instemmen met de voor dit gebied gemaakte plannen. Vlaardingen wilde ontsluiting van
het gebied met wandel en fietspaden, het ontzien van broed en verblijfgebied van de weidevogels
(bedreigde soorten) en behoud van de veehouders en hen betrekken bij het beheer van dit
gebied. De parkeervoorzieningen zouden moeten worden geschrapt. Deze Vlaardingse
inrichtingseisen zijn aan de Reconstructiecommissie kenbaar gemaakt.
Wat Vlaardingen toen al voorstelde lijkt verdacht veel op het ABW plan wat te vinden is op
www.home.versatel.nl/woudweg. Dit ABW plan is uitstekend inpasbaar in de nieuwe
bestemmingsplannen van Vlaardingen en Schiedam en voldoet ook aan de voorwaarden die
gesteld zijn aan de reconstructie van dit gebied waarbij de nadruk komt te liggen op natuur en
recreatie. Het alternatieve plan voorziet in ruim voldoende mogelijkheden voor recreatie.
Daarnaast blijft de bestaande eeuwenoude waardevolle boerennatuur zo veel mogelijk
gehandhaafd. De recreatieve voorzieningen worden afgestemd op het stilte en rustgebied
waardoor ook in de toekomst de unieke mogelijkheid blijft bestaan om vlak bij de stad te genieten
van weidevogels, schapen met lammetjes, koeien en alles wat het landschap zo aantrekkelijk
maakt.

