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Tweede Kamerleden brengen werkbezoek aan Woudweg
Midden-Delfland, Op 1 december hebben de CDA Tweede Kamerleden Antoinette Vietsch en
Annie Schreijer samen met Koos Verbeek van de provinciale CDA fractie de boerderij van de
Familie Rodenburg in de Woudweg bezocht om bijgepraat te worden over de
reconstructieplannen voor dit gebied. Ook Ad Hekman van de Schiedamse CDA fractie was van de
partij bij dit bezoek.
Voor dit gebied bestaan in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland vergevorderde
plannen voor een meer recreatieve inrichting waarbij het authentieke landschap met koeien,
schapen, boerderijen en weidevogels moet worden omgevormd tot een parkachtige inrichting met
plukken bos en rietmoeras. Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. wat zich inzet voor behoud
van het cultuurhistorisch waardevolle landschap rond de Woudweg is hier zeer ongelukkig mee en
heeft daarom een alternatief inrichtingsplan gemaakt waarbij de recreatieve voorzieningen in het
prachtige bestaande landschap worden ingepast. Dit plan is uitgereikt aan de CDA
vertegenwoordigers die bij dit bezoek aan de Woudweg aanwezig waren.
Mevrouw Schreijer, woordvoerder van het CDA voor o.a. plattelandsbeleid, natuurbeleid
(nationaal), reconstructie en landinrichting, vond dat tegenwoordig reconstructies van
waardevolle landschappen niet meer op deze wijze zouden moeten plaats vinden. Doordat de
plannen al jaren geleden zijn gemaakt sluiten ze niet meer aan bij de hedendaagse wensen,
voortschrijdend inzicht maakt dat de plannen niet meer voldoen. Voor mevrouw Schreijer staat
voorop dat beleid voor een leefbaar platteland, van onderop, gebiedsgericht - dus met voldoende
draagvlak bij bevolking en locaal bestuur - vormgegeven moet worden. Het gaat daarbij concreet
om het bieden van voldoende mogelijkheden voor wonen, werken, recreëren en het
instandhouden van het sociaal-culturele erfgoed op het platteland. De landbouw kan en moet in
de toekomst een nog belangrijker bijdrage gaan leveren aan het behouden van natuurwaarden in
ons land.
Mevrouw Vietsch is van mening dat de aanleg van de stukken bos het gevoel van onveiligheid
vergroten. Daarnaast vindt zij dat het belang van de historie van dit gebied wordt miskend.
Afgesproken is dat de heer Verbeek en de heer Hekman gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn
op provinciaal en gemeentelijk niveau om de plannen alsnog aangepast te krijgen. De heer
Hekman merkte nog op dat de bufferzonegedachte, waarbij natuur toekomstige bebouwing beter
zou tegengaan dan de nu aanwezige boerennatuur, niet meer als argument kan worden gebruikt
om op de oude voet verder te gaan.

Inmiddels is er in Vlaardingen en Schiedam grote voorkeur voor het alternatieve inrichtingsplan
van het Actiecomité zowel bij de burgers als bij gemeenteraadsleden. De Reconstructiecommissie
kan de massale onvrede over de reconstructieplannen voor dit gebied niet langer blijven negeren
vindt het actiecomité. Mevrouw Schreijer heeft toegezegd contact op te zullen nemen met de
heer van der Vaart van Dienst Landelijk Gebied, de organisatie die het plan heeft gemaakt in
opdracht van de Reconstructiecommissie, om hem ervan te overtuigen dat er een andere
inrichting van het gebied moet komen als DLG voorstaat. In Vlaardingen moet CDA wethouder Bot
nog op andere gedachten worden gebracht zodat ook hij voor aanpassing van de plannen kiest en
daar zal mevrouw Vietsch zich voor gaan inzetten.

