
Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 
 
De reconstructie van Midden-Delfland bedreigt één van de mooiste weggetjes van dit gebied. De 
Woudweg dreigt volledig ten onder te gaan aan percelen bos en rietmoeras en kronkelende 
beekjes in plaats van weiland en rechte sloten en daarnaast komen er plassen op de plek van de 
nu nog aanwezige kreekruggen waardoor ook de historie van dit gebied onomkeerbaar wordt 
vernietigd. 
 
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zet zich in voor het behoud van dit unieke stukje 
eeuwenoude polder. Het zielloze park wat in de plaats moet komen van de huidige inrichting zorgt 
ervoor dat de zo kenmerkende weidsheid met hier en daar een boerderij met koeien, schapen en 
weidevogels in de wei en rijen knotwilgen langs de sloot gaat verdwijnen. Het actiecomité vindt 
het onaanvaardbaar dat de cultuurhistorie en de waar de vol Ie boerennatuur wordt weggesneden 
uit dit stukje Midden-Delfland aan de rand van Vlaardingen en Schiedam 
 

Informatie 

Het actiecomité zet zich in voor behoud van de huidige grote cultuurhistorische en natuurwaarden 
van de Woudweg en wil de aandacht vestigen op het feit dat er nog steeds grote weerstand tegen 
de reconstructieplannen bestaat in deze regio. 
 
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. hoopt dat de nu voorliggende plannen worden gewijzigd 
op de volgende punten. 

 Geen aanleg parkeerplaatsen. 

 Geen nieuwe bosaanplant, op een driehoek naast het A4 zandlichaam na. 

 Geen rietruigtes en rietmoeras, behoud biotoop weidevogels. 

 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. 
 
De gemeente Vlaardingen wilde eigenlijk net als de bewoners dat de polder haar agrarische 
karakter zou behouden met hier en daar een fiets en wandelpad om optimaal te kunnen genieten 
van deze authentieke polder. Al ruim 20 jaar geleden zijn door de toen 8 jarige Jan Dankier in korte 
tijd bijna 6000 handtekeningen verzameld tegen de komst van een surfplas en voor het behoud 
van de boeren in deze polder. Er was toen in 1988 ook al weinig draagvlak voor de reconstructie 
van de Holierhoekse polder en dat is er nog steeds niet. De vrees voor nog meer bos en rietruigtes 
waarin over een aantal jaar de Schotse hooglanders ongetwijfeld hun intrede zullen doen lijkt 
bewaarheid te worden. Ook voor de weidevogels is het zoveel mogelijk in stand houden van de 
huidige inrichting essentieel voor het voortbestaan in dit gebied. 
  



De bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft eens gezegd dat de babyboomers in het 
veenweidelandschap evenveel schade aanrichten als de taliban in Afganistan heeft gedaan. Die 
uitspraak lijkt helaas ook voor de Woudweg en omgeving van toepassing te worden.  
 
Misschien wel deels door de reconstructieplannen lijkt het alsof de tijd hier meer stil heeft gestaan 
dan elders in Midden-Delfland. Reden te meer om zorgvuldig om te gaan met dit kostbare 
erfgoed. De hautaine halsstarrige houding van de woordvoerder van de reconstructiecommissie 
rond 1988 lijkt wel ten goede te zijn gewijzigd. Er is dus nog hoop dat de Woudweg niet 
onherstelbaar beschadigd wordt. Onderzoek van het Recreatieschap Midden-Delfland heeft al 
eens uitgewezen dat de mensen zo van Midden-Delfland genieten vanwege het authentieke 
agrarische karakter. Voor die mensen hoeft er dus niets of niet zo veel veranderd te worden. Hier 
en daar een fietspad of een wandelpad en vooral geen bos of meer intensief recreatieve gebieden. 
 
Voorlopig moeten we helaas de kop boven een krantenartikel uit 1988 herhalen: “Haast u naar de 
Holierhoekse polder” want het is nog maar zeer de vraag of met name de prachtige Woudweg in 
de toekomst nog aantrekkelijk is voor de mensen die zo houden van het cultuurhistorisch 
waardevolle Hollandse veenweidelandschap met de koeien, weidevogels, knotwilgen, oude 
boerderijen, enz. 
 
Misschien rest over een aantal jaar nog slechts het boek “De Holierhoekse en Zouteveense polder” 
van Paul Meuldijk om het verleden van deze polder te beleven, om te genieten van dit gebied. 
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Het is mogelijk dat ondanks de grootst mogelijke zorg die wij besteden aan het samenstellen van deze website bepaalde informatie 
onvolledig, verouderd of niet (meer) correct is. Aan deze website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

 


