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Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 

E-Informatiekrant 

Juni 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 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. 

computerstoring 

Door een computerstoring op 5 juni 2006 zijn helaas een aantal e-mailberichten verzonden naar het 
ABW verloren gegaan. Het kan zijn dat u hierdoor geen antwoord heeft ontvangen op uw e-mail. Wij 
ontvangen daarom graag nogmaals de door iedereen verzonden e-mailtjes van die dag. 

17 juni Midden-Delflanddag 

Tijdens de Midden-Delflanddag zal de start plaats vinden van de grutto zoekt boer actie van VTM. 
Overal in Midden Delfland worden stukjes weiland afgesnoept, boeren verdwijnen en daarmee ook 
weidevogels. Met deze actie wordt daar aandacht voor gevraagd. Tijdens deze tour door Midden-
Delfland met bijna 2 meter hoge houten grutto’s zal in de loop van juni ook de Woudweg worden 
aangedaan. VTM is de organisatie die een Europees bezwaar heeft ingediend tegen de 
reconstructieplannen voor het woudweg gebied in verband met het verdwijnen van de habitat van 
de weidevogels. Meer informatie hierover is te vinden op de website van VTM http://vtm-
milieu.nl/?Midden_Delfland. De grutto actie zal van start gaan in de Zuidbuurt bij de Karperhoeve 
die is gelegen langs de Vliet net buiten Maassluis. 
 
Familie Rodenburg, Woudweg 24, geeft tijdens de Midden-Delfland dag tussen 10 en 4 uur 
rondleidingen op het bedrijf. Een mooie gelegenheid om eens een bezoek te brengen aan een voor 
velen bekende boerderij en alles eens van dichtbij te bekijken. Over de vele andere activiteiten 
tijdens de Midden-Delflanddag is informatie te vinden op de website van de Midden-Delfland 
Vereniging. http://www.middendelflandvereniging.nl  
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Muskusratten langs Vlaardingse Vaart 

In mei zijn in de buurt van de Vlaardingse Vaart verschillende muskusratten gevangen. Deze 
muskusratten kunnen met hun gegraaf voor gevaarlijke situaties zorgen bij de Vaart. Één enkele 
muskusrat kan per jaar wel een kubieke meter grond verplaatsen. Onnodig om te vertellen dat dit 
een enorme aanslag betekent voor de stevigheid en betrouwbaarheid van een waterkering. Er zijn 
op dit moment nog steeds vallen uitgezet in dit gebied, nog niet alle aanwezige muskusratten zijn 
dus gevangen. Aanleg van rietmoeras onderaan de Vlaardingse Vaart zorgt voor een ongekende 
voedselrijkdom voor deze planteneters wat ongetwijfeld zijn uitwerking zal hebben op de 
muskusrattenpopulatie.  
 

 
 
De twee vlaggetjes op de foto hebben niets met het WK voetbal te maken maar zorgen ervoor dat de 
muskusrattenvanger zijn klemmen weer makkelijk kan terugvinden.  
foto © Kees Moerman 

 
Meer informatie over muskusratten in Midden-Delfland is te vinden op 
http://www.home.zonnet.nl/midden-delfland/muskus.htm. 

Aanhoudende bezwaren ABW tegen herinrichting zuidrand  

Zoals bekend wil het ABW 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. 
Door de vele reacties weten wij inmiddels dat de recreanten willen genieten van het 
authentieke poldergebeuren met koeien, schapen, boeren, fluitenkruid, weidevogels, knotwilgen, 
vergezichten en weidsheid als ze de Holierhoekse polder bezoeken. 
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Het afgelopen jaar is het plan van de Reconstructiecommissie naar aanleiding van de 
weerstand tegen het plan op verschillende punten aangepast waarmee wij uiteraard blij 
zijn. Ondanks herhaalde verzoeken zijn beide plannen niet serieus naast elkaar gelegd. Er is 
ook niet echt geluisterd naar de vele bezwaren die er bestaan tegen het plan van de 
Reconstructiecommissie. Tot nu toe zijn de volgende aanpassingen gedaan:  

 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. Wij hebben 
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. 
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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 altijd nog voordeliger zijn dan het onderhoud door derden te 
laten uitvoeren. 
 
Zoals bekend is in april 2006 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.  
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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. Daarnaast zouden de 
parkeervoorzieningen moeten worden geschrapt. Deze Vlaardingse inrichtingseisen zijn indertijd 
aan de Reconstructiecommissie kenbaar gemaakt. 
 
Wat Vlaardingen toen al voorstelde lijkt verdacht veel op het ABW plan. Het 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. Zoals bekend voorziet het alternatieve plan in ruim voldoende 
mogelijkheden voor recreatie en blijft de bestaande 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.  
 
De recreanten die massaal aangeven het niet eens te zijn met de inrichting van de 
Reconstructiecommissie kunnen niet blijvend genegeerd worden. Het wordt tijd dat men dat inziet. 
Het is de commissie al zo gemakkelijk gemaakt omdat er een alternatief plan bestaat. Men hoeft dus 
niet opnieuw te beginnen maar kan zo aan de slag. Wij hopen en gaan er vanuit dat beide betrokken 
gemeenten gehoor geven aan de wens van de bevolking en hun uiterste best zullen doen om het 
ABW plan gerealiseerd te krijgen. 
 

 
Voorjaar in de woudweg.                  Foto © Paul Meuldijk 
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Aanpassingen landschap slecht voor weidevogels 

Volgens onderzoek van kennisinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit, pakken 
aanpassingen in het landschap vaak slecht uit voor de weidevogel, zo blijkt uit een in maart 2006 
verschenen rapport. Vossen en Hermelijnen blijken landelijk gezien de grootste rovers van 
weidevogeleieren te zijn. Door aanpassingen in het landschap wordt de leefomgeving voor deze 
soorten verbeterd waardoor deze zogenaamde predatoren steeds vaker zorgen voor achteruitgang 
van de weidevogelstand. De onderzoekers bepleiten een gebiedsgerichte aanpak van de 
weidevogelbescherming. Hierbij is een nauwe samenwerking tussen boeren en vogelbeschermers 
gewenst. 
 
Het is bekend dat zich in de bospercelen langs de Holyweg één of meerdere vossen ophouden. 
Vooral door de dichte begroeiing en het ontbreken van paden door de stukjes bos zorgt deze 
beplanting voor een rustige goed beschutte schuilplaats voor de vos. De plannen van de 
reconstructiecommissie betekenen een grote verslechtering van de weidevogelhabitat. De veelheid 
aan paden dwars door de percelen zal naast andere aanpassingen in het landschap zoals de 
moerasaanleg, zorgen voor de ondergang van deze zo gewaardeerde, zichtbare en kwetsbare 
Midden-Delfland natuur. De Reconstructiecommissie gaf aanvankelijk gewoon toe dat het gedaan 
zou zijn met broedende weidevogels in dit gebied. Tijdens de laatste vergadering beweerde men dat 
er wel weidevogels over zouden blijven. Het is een utopie om te denken dat er met zoveel paden 
kris kras door de polder nog een broedende grutto overblijft. 
Zo vlak bij de stad kan je ook niet te verwachten dat iedereen zich aan borden zal houden die 
betreden tijdens het broedseizoen verbieden. Juist die ene recreant en die ene loslopende hond zijn 
genoeg om de grutto voorgoed te verjagen van zijn geboortegrond. 

Plas-dras gebied 

In deelplan Holierhoek is sprake van een plas-dras gebied. Een plas-dras gebied valt het beste te 
omschrijven als nat weiland ten behoeve van weidevogels, dit is dan vaak alleen in het voorjaar 
waardoor dit land daarna nog door boeren gemaaid kan worden of gebruikt kan worden om 
schapen of koeien te weiden. Dit beheer zorgt voor het in stand houden van een dergelijk gebied 
omdat het anders zou gaan verruigen. Volgens het inrichtingskaartje van de Zuidrand zou het plas-
dras gebied tussen de Holyweg en de Zweth aan 3 kanten omgeven worden door paden. De 
overblijvende zijde wordt gevormd door het water van de Zweth waar men een kanoroute heeft 
gepland. Dit plas-dras gebied zou uitermate geschikt kunnen zijn voor foeragerende weidevogels en 
daarom is het ABW ook voorstander van dit plas-dras gebied. In de Klaas Engelbrechtspolder 
hebben boeren al stukken plas-dras gebied ingericht speciaal voor de weidevogels. In het geval van 
het plas-dras gebied in de Holierhoekse polder is het nog maar zeer de vraag wat er van terecht gaat 
komen. Niet voor niets pleiten wij vanaf het begin voor minder paden en voor het rekening houden 
met de natuur bij de plaats van de paden. Ook bij het Ministerie van LNV weten ze dat getuige 
onderstaande passage maar deze kennis is in het inrichtingsplan van DLG (ook onderdeel van het 
ministerie van LNV) niet terug te vinden.  
 

 
  

http://www.minlnv.nl/


 7 

Verstoring door mensen 

De aanwezigheid van mensen (eventueel in gezelschap van honden of andere huisdieren) kan tot 
verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. Een bekend voorbeeld waarbij de 
aanwezigheid van mensen tot verstoring kan leiden is (water)recreatie (Henkens 1995, 1999). Maar 
ook de aanwezigheid van bebouwing (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) kan tot verstoring van 
soorten door mensen leiden. Soort(groepen) verschillen in hun gevoeligheid voor recreatie. Ook hier 
geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. 
Relatief goed onderzocht zijn de effecten van recreatie op broedvogels. Van broedvogels is bekend 
dat afhankelijk van de recreatiedruk gebieden langs druk bezochte paden lagere dichtheden en een 
verminderd reproductiesucces hebben. Ook zijn negatieve effecten bekend van (water)recreatie op 
het foerageren van vogels en zoogdieren (Pouwels & Vos 2001; Joslin et al 1999). 
 
Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/hoofdpagina.aspx?subj=soorten&groep=5&id=05320 

 

 

Het kaartje met het inrichtingsplan van de Reconstructiecommissie Midden-Delfland voor deelgebied 
Holierhoek. Het gebied met de blauwe cirkel is het plas-dras gebied.             Kaart: DLG, mei 2006. 
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