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De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie, 

natuureducatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-

Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). 

22 december 2009 
HET GAT, EINDVERSLAG 
 
Op donderdag 8 oktober 2009 heeft de KNNV afdeling 
Delfland een cheque van 20.000 euro overhandigd aan 
Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands 
Landschap. Voor een barstensvolle zaal van 120 
mensen in de Party Boerderij Zwethburch in De Lier. 
 
Hoe is het zo gekomen? 
Met de Zeven Gaten is de KNNV al lang bekend. In 
1991 hebben we het gebied onderzocht voor het 
Hoogheemraadschap van Delfland, we hebben toen de 
planten en waterdieren geïnventariseerd. We waren 
direct bezorgd ten we hoorden dat de eigenaar Leen 
van der Lingen, 1925 – 2006, was overleden. Op een 
bepaald moment gaven Ton en Kees van Schie het 
signaal door aan Huub van ’t Hart dat het gebied 
geveild zou gaan worden. Op de veiling bleek dat een 
tuinder meer had geboden dan het Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL). 
Huub heeft toen direct gebeld met Jan de Jong van ZHL om er op aan te dringen een nieuw 
hoger bod uit te brengen. Bezwaar was echter dat de Landschappen landelijk een limiet 
hanteren voor de prijs per m2 agrarische grond. Huub deed het aanbod om dan als KNNV 
afdeling Delfland een actie op touw te zetten om het ontbrekende bedrag bij elkaar te brengen. 
Het argument was dat de Zeven Gaten in handen moest komen van ZHL, omdat dit de enige 
garantie is dat het gebied tot in lengte van jaren goed zal worden beheerd. De reactie van Jan 
de Jong was verbaasd en verheugd. Nog nooit hadden zij meegemaakt dat een plaatselijke 
natuurclub zo iets ondernam. Het ZHL gaf als advies: houd het regionaal; zoek geen landelijke 
publiciteit. Dit advies hebben we ter harte genomen. 
 
Hoe ga je dan te werk? 
De naam Dicht het Gat kwam spontaan naar boven. Dat was binnen een minuut gekozen; dat 
gebeurde via de telefoon. Het schrijven van het project kostte iets meer tijd, waarbij ook van het 
ZHL waardevolle aanvullingen werden ontvangen. Beslissend was de toezegging van Loes 
Akerboom om mee te doen. We hadden iemand nodig die overdag veel tijd aan deze activiteit 
kon besteden. Zonder haar had het bestuur het project niet goedgekeurd; Geert van Poelgeest 
werd tot projectleider benoemd. 
Toen van start. Het lastige was om het startmoment te kiezen? De onderhandelingen over de 
prijs waren nog bezig. Om op dat moment al de actie aan te kondigen, zou de onderhandelingen 
kunnen verstoren. Wachten dus. Tegelijk gaf het wel ruimte om alles goed voor te bereiden. 
Achteraf kwam de gedachte op dat juist de zomer zich uitstekend leent voor zo’n actie. Het is 
dan immers komkommertijd. 
In het project stond het voornemen idee om een comité van aanbeveling te formeren. Dit comité 
moest breed van opzet zijn met bekende mensen. Niet alleen personen uit de natuur, maar ook 
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uit het openbaar bestuur, sport en de financiële wereld. Loes heeft hier ook een stevig partijtje 
meegeblazen.  
Het volgende comité van aanbeveling bestond uit de volgende personen: 
Michiel Houtzagers, directeur, Zuid-Hollands Landschap. 
Arne Weverling, wethouder gemeente Westland. 
Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland. 
Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland. 
Jaap van Duin, voormalig directielid en fondsmanager bij de Robeco groep, vervuld diverse 
functies in de wereld van financiën, beleggen en natuur en milieu. Geboren in Naaldwijk en nog 
steeds streekgenoot. 
Ben van der Velde, voorzitter Midden-Delfland Vereniging, oud wethouder Vlaardingen. 
Pia van Oord, voorzitter, stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. 
Jacques Moerman, voorzitter historische vereniging Oud Schipluiden. 
Frits van Ooststroom, cultuurhistoricus, Vlaardingen. 
Ben van der Burg, oud schaatser, geboren in Den Hoorn. 
 
Belangrijk waren ook een goede cartoon, een cultuur- en natuurhistorisch verhaal over de Zeven 
Gaten, oude kaartbeelden en een plattegrond. Daarmee kun je een gebied introduceren bij de 
mensen voor wie het minder bekend is. 
 
Hoe verliep de actie? 
Na een telefoontje van ZHL dat de koop was gesloten, kon de publiciteit van start gaan. Dat 
hebben wij en het ZHL geweten. Een stortvloed van publiciteit, mails en telefoontjes was het 
gevolg. Uit eerdere ervaringen was gebleken, dat als een actie succesvol is je klaar moet staan 
om vragen te beantwoorden en interviews te geven. Ook hier bleek deze ervaring juist. We 
wilden twee doelgroepen oproepen om het gat te dichten. Bewoners en bedrijven. Loes heeft op 
internet bedrijven opgezocht en ca. 200 brieven verstuurd en de nodige telefoontjes gepleegd. 
Loes en ik hebben met een tuinder gepraat, hij schonk een stevig bedrag. 
Het uitgangspunt was om van zoveel mogelijk betrokkenen een bijdrage te krijgen. Met dit 
uitgangspunt hebben we geen brieven naar fondsen gestuurd. Dat vonden we te makkelijk. 
Maar wat doe je als je gebeld wordt met de mededeling: “Het bestuur van ons fonds heeft 
gisteravond besloten om xxx euro te doneren aan de actie. Vindt u dat goed?” Dat vonden we 
natuurlijk wel goed. Of we een briefje wilden sturen. De volgende dag hadden ze het briefje. 
We hebben ook onze leden een bericht gestuurd. Marijke Mostert en Rita Woudstra hebben het 
nodige in hun omgeving gedaan. Via Jacco Duindam en zijn contacten met een politieke partij 
werd het ook een agendapunt voor de gemeenteraad van de gemeente Westland. De actie werd 
met enthousiasme begroet, het resultaat was dat wethouder Arne Weverling toe trad tot het 
comité van aanbeveling. Huub heeft het affiche met de cartoon uit laten vergroten, op een bord 

geplakt en het met Ben Lemmers aan het hek van de 
Zeven Gaten gehangen. 
Verdere publiciteitsacties bestonden uit een excursie, 
onderleiding van Ton en Kees van Schie met 45 
deelnemers; bezoeken met de pers en tafeltjesdagen; 
bezoeken met de pers en tafeltjesdagen. Voor dit 
laatste hebben Heleen van Hagen, Ben Lemmers, 
Evert Olsthoorn en Huub van ’t Hart de nodige 
inspanningen gedaan. Vooral de Rabo-fietstocht, die 
langs de Zeven gaten liep, zorgde voor veel contacten. 
Jacques Moerman, een lid van het comité van 
aanbeveling, bood aan om een lezing te geven. Daar 
gingen we graag op in. De eigenaar van het 

partycentrum De Zwetburch, direct naast de Zeven Gaten, ontving ons van harte. We besloten 
deze lezing als afsluiting van de actie te nemen. Een dag voor de lezing belde de gemeente 
Westland met de vraag of wethouder Weverling een natuurkaart voor het Westland mocht 
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presenteren. Tijdens de avond heeft Jacques Moerman, voorzitter van de Historische 
Vereniging Oud-Schipluiden, een zeer informatieve en beeldende lezing gegeven over de 
cultuurhistorie van de Zeven Gaten en de boerderijen Hofzicht en De Zwethburch. 
Er hebben 111 personen een bedrag gedoneerd uiteenlopend van 5 tot 2.000 euro. 
 
Sponsorbijdragen zijn ontvangen van John Kleijweg B.V., Nlm Groenewegen Holding, Entree 
Adviesbureau, Zuidkoop BV en van de fondsen VSB Westland en stichting Loswal de Bonnen. 
Ook zijn wij mw. Van Giesen dankbaar voor het ter beschikking stellen van de Zwetburgh. 
Verder zijn we het comité van aanbeveling dankbaar voor hun steun. 
Hierbij wordt een ieder bedankt voor alle inspanningen en ondersteuning, want zonder die hulp 
was dit resultaat niet behaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende personen hebben mee geholpen om het gat te dichten: 
A.A.T. Beneken - Kolmer, A.L. de Munck, A.M.A. ten Berge, A.P.M. van der Sande, A. van 
Drongelen - Sevenhuijsen, A.W. Pulle, B.A.D. Dam, B. Delsman en A. Delsman – Van Os, 
B.E.M. Jansen, Beijer en van der Voort, S.E.I.B. Bols, C.C. van Strien - Van Veldhoven, C.J.M. 
v.d. Kraan, C. J.M. Zuiderwijk, D.E. Hattink, D. Ludikhuize, D.L.C. Burggraaff, E.O. Dahmeijer - 
Fousert, J. Duindam, E.M.Th.J. Huijvenaar, E. Meelis, E. Rosbergen - Van Ingen, Engels en 
Stremmelaar, F. Hagedoorn en B. Phatsaduraksa, E.C. Fokkema, G.C. de Jong, G. en M. v. 
Poelgeest - Barendtszen, G. v.d. Endt - Van Doorn, G. Veenbaas, G. Vriens Speciaalzaak, G. 
Varekamp - De Jong, H.A.M. van ‘t Hart, H.D. van Bohemen, H. Hooijkaas, H.J.J. Groenendaal - 
Van Beurden, H. Mostert, H. van Hagen - Van Dijk, H.A.J. Lansink, H.H. Prins, A.J.M. van Rutte, 
D.J.P. Kunst, D.J. Scherft, H. Drok en M. Das, H.J. de Wilde, H.T. Madhuizen, J. Droog, W.J. 
van der Wel, Van de Does - De Gast, I.J.A. ter Woorst, J. Hoekstra en W. Hoekstra - Klein, J.K. 
van de Drift - Langeveld, J.M. Pauw - Faber, J. van den Hooven, J van Veen en I van Veen, J. 
van de Vaart en M. Bonney, J.C. Doorduin, J.C.M. van der Knaap, J.J. Veenman, J.W. Koolstra, 
J.W.M. van Paassen, J.M. Terwel en S.M. Brandligt, K. Hengst, K. Kooij, Kleijweg Farmhouse, 
L.A. Dijkhuizen, L.C. van Doorn – Kippersluis, L.G. Boekestijn, L.H. Buddelmeijer, L.J. Poot, 
M.C.J. Kluiters, M.J. Frolich, M. Poot en K. Paardekam, M. Kroese, M.C. Mostert, M.L.M. 
Verbruggen, Maatschap Breure, C.M. Reintjes, Miranda Bink, C.E. Spitters, C.M. Jansen, C.J.A. 
van Paassen, E.J.M. Gerbrands, K.T. Breeuwer, N. Schoots en P. Schoots - Korstanje, N.H. 
Felix - Verwolf, P.A. van der Eijk, P. Aaldring en P. Aaldring - Jansen, P. Kiela, P. Zwaard en Th. 
Zwaard - Hakbijl, P.A.J. Verbeek, P.C. van Zwet, P.J.G. van Leeuwen, P.J.J.van Schie, P.N.W. 
Verhoef, R. de Vries, S. Zuiderwijk en J.M. Groenewegen, S.J.A. Verbraeken, S.M. Kuilman -
Mink, P.G. Schrijvershof, D. Sparreboom, Steegh en Steegh - Van Amersfoort, Swarttouw - 
Olsson en Swarttouw, T.M.F. Peterbroers, T.A.M. Duijvestijn, V. van Hagen en M. Graafland, A. 
de Vaal, Van Meurs en Van Adrichem, Van Veen en Luscuere, M.D. van der Veen, W.L.M. van 
den Berg. 
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Wat hebben we van deze actie geleerd? 
- Een succesvolle actie bevat een aansprekend en concreet doel. 
- Je moet een compact en informatief document hebben om dit te onderbouwen. 
- Cultuurhistorische en landschappelijke elementen spreken sterk aan. 
- Er ontstaan spontane initiatieven. 


