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Op vrijdag 21 april 1967 werd op een persconferentie, gehouden in het
Provinciehuis te 's Gravenhage, het interim rapport van de Stichting "Onderzoek Midden-Delfland" openbaar gemaakt. Dit rapport betreft de toekomstige vormgeving van het gebied Midden-Delfland en de bufferzone tussen
de bebouwing van Delft enerzijds en het stedelijk gebied langs de Waterweg
anderzijds. De voorzitter van het bestuur van de Stichting, het lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, mr H. van Riel ontving het gezelschap
met een uiteenzetting over dit rapport.
Het gebied waarover het hier gaat werd reeds in de streekplannen "Westland" en "Rechter Maasoever" onder de loupe genomen. Aangenomen wordt:
toename van de stedelijke ontwikkeling, uitbreiding van het kassengebied,
vergroting en intensivering van het verkeersnet. Daartegenover het verlangen tot behoud van een behoorlijke recreatieruimte (Structuurschets voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de Openlucht-recreatie in Nederland 1964).
De gemeenten Delft, Schipluiden, Maasland, Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam, besloten tot een gezamenlijke aanpak van de problemen die rijzen
bij het verwezenlijken van dergelijke, ingrijpende plannen (Tweede Nota
over de ruimtelijke ordening in Nederland). Daartoe werd in overleg met
enkele ProvinCiale autoriteiten door de belanghebbende gemeenten besloten
tot het oprichten van een Grote Werkcommissie waarin vertegenwoordigd
zijn het Hoogheemraadschap "Delfland", de Provinciale Waterstaat, de Provinciale Planologische Dienst, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Cultuurtechnische Dienst.
Op 10 januari 1963 werd een kleine werkgroep samengesteld die als
opdracht kreeg om de Grote Werkcommissie te adviseren omtrent het ontwerpen van een technisch-economisch en financieel haalbaar plan. Bovendien
werd een commissie ingesteld die de noodzakelijke maatregelen op het gebied
van bestuur en beleid zal onderzoeken. De kleine werkgroep resulteerde in
drie werkgroepen: "Zand", "Landschap-Recreatie" en "Waterstaat en Agrarische Aspecten".
De werkgroepen kwamen tot de conclusie dat er in dit gebied behoefte
is aan een recreatie areaal van 1000 ha, naast een blijvend landbouwareaal
van 800 ha en een gebied voor stadsuitbreiding van 1300 ha. In het recreatiegebied zal naast een aantal meren voor watersport, ontstaan door zandwinning, bos worden aangelegd op door berging van grond opgehoogde terreinen.
Hierdoor zal in dit gebied op niet onbelangrijke schaal hout worden geproduceerd door snel groeiende pioniershóutsoorten. De Werkgroep "Bosbouw
Randstad Holland" van het Bosbouwproefstation werd voor deze bebossing
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in het onderzoek betrokken. Het landbouwareaal zal het karakter van een
open grasland bedrijf blijven behouden.
Een duidelijk inzicht in de tijdsduur, die voor Midden-Delfland op 20 jaar
is gesteld, alsmede inzicht in de kosten die gedurende deze periode met de
inrichting gepaard gaan, is aanwezig. De kosten worden voor Midden-Delfland geraamd op 175 miljoen gulden.
Tot de taak van de Stichting "Onderzoek Midden-DeIfIand" behoort ook
de vombereiding van een vorm van samenwerking tussen aUe belanghebbenden. Daarbij gaan de gedachten uit naar een, bij wet te regelen, bestuurlijke
opzet waarbij ook het Rijk betrokken zal zijn. De doelstellingen met betrekking tot de belangen van landbouw, recreatie en zandwinning zullen door
deze samenwerkingsregeling ten uitvoer gebracht moeten worden. Daarnaast
zal ook het onderhoud van tot stand gekomen werken en de exploitatie van
verworven eigendommen tot haar taak behoren.
In afwachting van deze wettelijke regeling zal reeds in 1967 met de uitvoering moeten worden begonnen. Daartoe zijn in beginsel overeenkomsten
tussen de betrokken gemeenten gemaakt omtrent de inbreng van grond en
kosten.
Een dergelijke vorm van samenwerking is nieuw voor Nederland en het
slagen hiervan zal voor het hele gebied van Randstad Holland wellicht de
mogelijkheden openen tot een goed geleid gebruik van de geringe oppervlakte
aan grond die in dit gebied aanwezig is.

