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1. Inleiding 
Al enige tijd is overleg gaande tussen GZH, ALV Vockestaert, Landschapsbeheer 
Zuid-Holland, KNNV afdeling Delfland en bewoner A. Zonneveld over de afronding 
van de inrichting en onderhoud van de percelen op en rond Holyweg 16. 
Om tot een afronding te komen hebben ALV Vockestaert en KNNV afdeling Delfland 
het voorstel aan GZH gedaan om een rapport op te stellen met daarin een overzicht 
van alle aspecten die een rol spelen uitmonden in een aanbeveling. 
 
De boerderijterp Holyweg 16 komt al voor 
op de kaart van Kruikius van 1712. Het is 
een typerend voorbeeld van een 
boerderijerf in Midden-Delfland via een 
lange oprijlaan ontsloten en gelegen op een 
hogere kreekrug. In 1870 is er een nieuwe 
boerderij neergezet, die in 1963 vervangen 
is door een nieuw huis. De familie 
Langelaan heeft hier tot het eind van de 20e 
eeuw geboerd. In 2009 heeft de familie 
Zonneveld er een nieuwe woning gebouwd. 
De wagenschuur, kapberg en stalruimte zijn 
in oude staat aanwezig evenals een deel 
van de erfbeplanting bestaande uit een 
halfstamboomgaard, windsingel en solitaire 
bomen. 
 
De volgende eerder opgestelde 
documenten zijn gebruikt: 

- Steggerda, Ruud, Inrichtingsadvies 
Erf Holyweg 16. Holierhoeksepolder, 
Vlaardingen, Ruud Steggerda, 
Landschapsbeheer Zuid-Holland en 
Bureau Van der Goes en Groot, 22 
maart 2007 

- Hart, Huub van ‘t, Landschapselementen Zuidrand, KNNV afdeling Delfland, 
juli 2008 

- Hart, Huub van ‘t, Overzicht en voorstel bestemming cultuurhistorisch 
waardevolle opstallen Zuidrand, KNNV afdeling Delfland, juli 2008 

 
 

2. Aanbevelingen 
Bij het opstellen van de aanbevelingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- een voor de recreatie aantrekkelijke zichtlocatie 
- een onderhoudstechnisch praktische oplossing voor alle betrokken partijen 
- behoud van de cultuur- en natuurhistorisch waardevolle erfbeplanting en 
halfstamboomgaard 
- behoud van de door DLG als cultuurhistorisch waardevol aangewezen drie 
voedersilo’s 
 

Figuur 1. De boerderijterp op de Kruikius-kaart van 
1712 
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a. Aantrekkelijke zichtlocatie 
Gelegen op een kreekrug steekt de boerderijterp boven de omgeving uit, zichtbaar 
vanaf de Vlaardingsevaart en de Holyweg. Er omheen ligt een netwerk van fiets- en 
voetpaden. Nu al is de locatie een oriëntatiepunt voor wandelaars en fietsers vanuit 
de het noordelijk deel van Vlaardingen. Zij gebruiken het als ‘ommetje’. Voor de 
recreatieve beleving van dit deel van de Zuidrand is het van wezenlijk belang om de 
visuele kwaliteit van de terp te versterken. Het erf is zeer goed inzetbaar voor de 
open dagen van ALV Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging. 
 
b. Voor- en westelijk zijerf 
Ruud Steggerda van Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft met Bureau van der 
Goes en Groot in 2007 een ontwerp gemaakt voor het voor- en zijerf (zie figuur 2), 
bestaande uit een grote boomgaard en moestuinen. Deze relatief kleine percelen 
aan de voorzijde en westzijde (zie voor begrenzing situatietekening figuur 3) zijn 
onaantrekkelijk voor Vockestaert om deze conform dit ontwerp in te richten en in 
onderhoud te nemen. Voorgesteld wordt de percelen van het voor- en zijerf te 
verkopen aan de familie Zonneveld. 
 
Blijkt verkoop om welke reden dan ook niet mogelijk, dan wordt voorgesteld dat door 
Vockestaert een bruikleenovereenkomst met de familie Zonneveld wordt 
overeengekomen. In beide constructies is de familie Zonneveld bereid om de aanleg 
volgens het ontwerp op eigen kosten uit te voeren. 
 

Figuur 2. Ontwerp Landschapsbeheer Zuid-Holland voor voor- en zijerf Holyweg 16 
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c. Erf aan oost- en noordzijde 
Dit gedeelte blijft in onderhoud van Vockestaert met begrazing door schapen. Hier 
bevinden zich een aantal cultuur- en natuurhistorische landschapselementen 
(voedersilo’s, schuren en halfstamboomgaard). Gebleken is dat deze gevoelig zijn 
voor vernieling en brandstichting. Voorgesteld wordt om als natuurlijke bescherming 
hier een sloot te graven met toegangsdam en duiker(zie figuur 3).  
 
- Halfstamboomgaard 
Deze boomgaard wordt nu al onderhouden door een fruitboomdeskundige van 
bureau Van der Goes en Groot op kosten van de familie Zonneveld. Deze familie wil 
dit blijven doen.  

- Schuren 
De schuren moeten worden opgeknapt om ze weer wind- en regendicht te maken. 
Vockestaert wil dit in eigen beheer doen. Dit geldt niet voor het verwijderen van de 
asbest golfplaten. Hiervoor moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. 
Vockestaert komt met een separate begroting. Eenmaal hersteld zullen de schuren 
worden gebruikt voor stalling van onderhoudsmachines van Vockestaert en als 
schapenstal. 
 

Figuur 3. Situatietekening Holyweg 16 (tekening van Aad Kleyweg op basis kadastrale gegevens). Rood 
gearceerd: de nieuwe erfsloot. 
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- Voedersilo’s 
Volgens DLG zijn deze silo’s van cultuurhistorische waarde. De KNNV heeft in een 
eerdere inventarisatie al aangegeven, dat voor een gebruik als vleermuisverblijf er te 
hoge kosten moeten worden gemaakt om vochtigheidsgraad en temperatuur stabiel 
te houden. Gebruik als schapenstal is wel mogelijk. 
 
d. Oprijlaan 
Voorstel is om de oprijlaan, tevens deels fietspad, weer zijn oorspronkelijke karakter 
terug te geven en duidelijk zichtbaar te maken door deze aan weerszijden te 
beplanten met knotessen. 
 
e. Vogelvoorzieningen 
De KNNV zou graag zien op het erf diverse nestgelegenheden worden opgehangen 
voor vogelsoorten behorend bij een boerderijerf, zoals de boerenzwaluw en de 
steenuil. In de essen bij de schuren zijn ransuilen waargenomen. Hier kan een 
ransuilenmand geplaatst worden. De familie Zonneveld wil hier graag aan 
meewerken. 
 
 
3. Samenvatting 
Dit rapport is geschreven door Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en KNNV 
afdeling Delfland als advies aan Groenservice Zuid-Holland. Het bevat 
aanbevelingen voor inrichting en onderhoud van het voormalige boerderijerf van 
Holyweg 16 in Vlaardingen als onderdeel van het natuur- en recreatiegebied 
Holierhoek van het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De KNNV, de vereniging voor veldbiologie. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur Met elkaar komen we op voor de 
belangen van die natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


