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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. 

Hoe nu verder???? 

Sinds begin 2005 zijn wij bezig geweest om de reconstructieplannen aangepast te krijgen. Wij zijn 
van mening dat er het nodige verbeterd kon worden om de recreant meer te laten genieten van 
deze unieke polder vlak naast de stad. Het plan van de reconstructiecommissie zou daar niet voor 
gaan zorgen was onze stellige overtuiging. Wij bleken niet de enigen te zijn die er zo over dachten. 
Een onverwacht grote stroom sympathisanten heeft zich sindsdien aangemeld bij het ABW.  
 
Omdat wij vonden dat er wel wat moest gebeuren in het kader van de reconstructiewet hebben 
wij een goed doordacht alternatief inrichtingsplan gemaakt. Met behulp van de wensen en kennis 
van verschillende sympathisanten hebben wij ons alternatieve plan hier en daar nog wat 
aangepast. Wij hadden de hoop dat ons alternatieve plan een serieuze kans zou krijgen maar 
helaas is dat, ondanks alle inspraak in gesprekken, bij vergaderingen en per e-mail en ondanks de 
vele sympathisanten, betrokken organisaties en locale politici die zich achter ons plan schaarden, 
en ondanks de aanhoudende berichten in de pers, niet gelukt.  
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Er zijn gelukkig toch wel zaken te melden waarbij men wel geluisterd heeft naar ons. De stukken 
bos die men wilde aanplanten blijven nu beperkt tot een strook aan de Vlaardingse kant van het 
zandlichaam van de A4 tot aan de Woudweg wat precies is zoals wij het wilden. De drie, in 
Midden-Delfland zo langzamerhand bijna laatste resterende, betonnen voersilo’s bij een boerderij 
langs de Holyweg blijven behouden. Een stuk of 5 schuren blijven behouden en worden zelfs een 
beetje opgeknapt waarbij de eventueel aanwezige asbesthoudende dakplaten worden vervangen 
door asbestvrije dakplaten. De strontgoot in de woudweg en 2 weidemolens blijven behouden en 
wij nemen aan dat ook die elementen van het noodzakelijke onderhoud worden voorzien. Er 
wordt ook een pad verlegd waardoor er meer land geschikt blijft voor beweiding. Alles bij elkaar 
vinden wij dit echter toch een mager resultaat. 
 
Van de toezegging dat men niet in de kreekruggen, het belangrijkste cultuurhistorische kenmerk 
van deze polder, zou graven is niets terecht gekomen. Langs de Holyweg en langs de Breeweg is de 
onherstelbare schade die men heeft toegebracht aan de kreekruggen goed zichtbaar. Als de 
overheid (reconstructiecommissie) zo met cultuurhistorisch erfgoed omgaat, kan de overheid dan 
een burger nog wel beletten om zijn historische pand te moderniseren?  Was het niet de 
bedoeling om het fietspad langs de Holyweg met spoed en voorrang aan te leggen in verband met 
de verkeersveiligheid? Op de plaats waar wij dat pad wilden hebben heeft men echter een van die 
reconstructiegaten gegraven. Het wordt dus toch zoals de reconstructiecommissie wil, of zoals 
Dienst Landelijk Gebied wil, nu onze optie is afgegraven. 
De gemeente is blijkbaar tevreden met de beoogde ligging van dit door Vlaardingen betaalde 
fietspad. 
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De hele rand van de Zweth, die een ongekend grote variatie in begroeiing herbergde is afgegraven 
en herschapen in een soort maanlandschap. Deze aantasting en de stukken moeras hebben wij 
helaas niet uit de reconstructiecommissiehoofden weten te praten. De Noordse woelmuis moet 
de ruimte krijgen dus er moet nieuwe natuur komen. Ondanks dat wij hebben gewaarschuwd voor 
een ander lid van de woelmuisfamilie, namelijk de muskusrat, blijft men volharden in de stukken 
moeras. Ik hoop niet dat onze ergste muskusratdromen uitkomen maar er is straks niemand die 
nog kan zeggen: “We hadden niet aan de muskusrat gedacht”. Wij willen ook verbetering van de 
natuur in dit gebied. De enige echte Midden-Delflandse natuur met weidevogels als grutto’s, 
tureluurs, kieviten, scholeksters enz. Behoud van de hier massaal voorkomende rode lijst soort 
zwanenbloem enz. De nu ingezette reconstructie zal desastreuze gevolgen hebben voor de 
weidevogels. De zwanenbloem gedijt het beste in sloten die ieder jaar goed geschoond worden. Is 
dat onderhoud in de toekomst gewaarborgd? Wordt het slootwater niet te voedselarm voor de 
zwanenbloem? Of die Noordse woelmuis nou echt de reconstructienatuur gaat gebruiken is nog 
maar zeer de vraag. De bestaande natuur zal verdwijnen en wat er voor in de plaats komt is zeker 
niet mooiere of betere natuur. 
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De gemeentelijke organisaties werken niet bepaald mee aan onze strijd. De ingediende bezwaren 
worden niet ontvankelijk verklaard omdat het ABW niet als belanghebbende wordt gezien. In 
Schiedam heeft Paul Meuldijk recent nog namens het ABW een bezwaarschrift ingediend tegen de 
aanlegvergunning maar wij hebben geen hoop dat we ineens wel als belanghebbenden worden 
gezien. 
 
Wij hebben het idee dat we niets meer kunnen veranderen. We zullen toezien op de uitvoering en 
zonodig aan de bel trekken. Of dat resultaat heeft moeten we nog maar afwachten. Van de belofte 
om de kreekruggen te behouden is tenslotte ook niets terecht gekomen. Wij hopen dat de locale 
politiek zich in ieder geval nog nadrukkelijk gaat bemoeien met het behoud van de nog niet 
aangetaste kreekruggen. VTM heeft nog een procedure in “Brussel” lopen maar levert dat als VTM 
in het gelijk wordt gesteld weer het oude landschap op? Waarschijnlijk niet. 
 
De kop van dit stuk was: “Hoe nu verder?”. Wij blijven alert maar denken dat er vanaf nu weinig 
nieuws te melden zal zijn. De huidige natuur wordt niet op waarde geschat. Cultuurhistorie was 
men vergeten in de plannen. De wensen van de huidige en toekomstige gebruikers tellen niet 
mee. Een voor velen teleurstellende kennismaking met een onbekende bestuurslaag. Weg weidse 
blikken door een waardevol authentiek polderlandschap. Dag favoriet stukje Midden-Delfland, dag 
weidevogels, dag koeien, dag polder. 
 
Wij zijn alle sympathisanten waaronder ook vele politici dankbaar voor hun actieve bijdrage in de 
vorm van de grote hoeveelheid verzonden brieven en e-mails naar de politiek en de 
reconstructiecommissie / DLG, de inspraak tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten, het 
plaatsen van borden waardoor ook de nog niets vermoedende recreanten op de hoogte werden 
gesteld van het naderende onheil. Zonder al die bijdragen zou de bosaanplant nu waarschijnlijk 
nog gewoon doorgaan. Wij hopen dat iedereen, en dan in het bijzonder de locale politiek, goed in 
de gaten houdt of de toezeggingen worden nagekomen en wij hopen dat iedereen bij de 
reconstructiecommissie aan de bel zal trekken als blijkt dat dit niet het geval is. 
 
Als er belangrijk nieuws te melden is laten wij weer van ons horen, voorlopig zullen wij alleen 
maar lijdzaam toezien op de schade die wordt aangericht in deze tot voor kort zo mooie ongerepte 
13e eeuwse polder. 
 
Paul Meuldijk en Kees Moerman 
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Hieronder een selectie van de reacties die het ABW in oktober en 
november 2006 heeft ontvangen naar aanleiding van de voortgang van de 

reconstructie langs de holyweg en woudweg. 

In verband met de beschikbare ruimte zijn sommige reacties wat ingekort 

 
 
Woudweg en Holyweg moeten blijven zoals ze zijn, maar ik ben bang dat het helaas te laat is en 
dat ze gewoon doorgaan met deze "herinrichting". Helaas 
 

 
 
Weer bedankt voor het vele werk dat jullie verzetten. Jammer dat de gelegaliseerde 
landschapslopers gewoon hun gang blijven gaan. Helaas lijkt het zo dat alleen de tijd hen zal leren 
dat dit verkeerde beslissingen waren 
 

 
 
Het is barbaars dat zo'n uniek stukje polderlandschap verwoest wordt. 
 
sterkte met uw actie 
 

 
 
Dag niet-aflatende verdedigers van "onze polders", 
 
Vol afgrijzen, maar ook onmachtig, aanschouwen wij de verziekende werkzaamheden in de 
betreffende mooie polder. Bovendien is er ook nog eens sprake van grenzeloze verspilling van 
schaarse middelen! Maar wat doen wij er tegen? Het doet ons denken aan die bijeenkomst die wij 
als bewonersvereniging hadden georganiseerd en waar een "beleidsmedewerker" van de 
provincie, die belast was met de verdere ontwikkeling van Midden Delfland een "duur" verhaal 
hield over structuren en commissies en beheerplannen en meer bla, bla. Bij wat kritische vragen 
bleek hij het gebied nauwelijks in het echt te kennen. Het was weer zo'n deskundige, die 
pretendeerde achter zijn bureau te kunnen vertalen hoe burgers hun nog schaarse groene 
omgeving heringericht zouden willen hebben. 
 
Jammer dat het zo moeilijk blijkt mensen die het met jullie eens zijn te mobiliseren teneinde met 
elkaar echt een vuist te maken 
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Ik ben wezen kijken bij de werkzaamheden aan de Zweth, en moet constateren dat de heren Kees 
Moerman en Paul Meuldijk groot gelijk hebben wat betreft de aantasting van het landschap. 
Hoe krijg je in je hoofd om zo’n prachtig uniek gebied te verzieken. 
Waar wonen deze plannenmakers, soms midden in een stad, waar niet veel te verknoeien valt. 
Ik vind het ronduit schandalig wat hier gebeurd. 
Een bewoner van de noordrand van Kethel 
 

 
 
Ik erger mij al vanaf het begin aan het verzieken van dit prachtige landschap, dat al jaren geleden 
begon met het planten van boompjes op de weilanden. Helaas zie ik het in machteloze woede aan 
en weet niet hoe de gewone man dit tegen kan houden. Indien u daartoe suggesties heeft hoor ik 
gaarne, maar k vrees dat we gewoon machteloos staan. Wie dit verzonnen heeft zou verbannen 
moeten worden 
 

 
 
Het lijkt vechten tegen de bekende bierkaai. Hou vol al zal het m.i. niet veel helpen om overheden 
op wat voor terrein ook te overtuigen dat ze de plank volkomen mis slaan. 
Heel veel sterkte voor onze woudweg aanhang bij het overlijden van dit nu nog mooie oord. 
 

 
 
Beste mensen, wij hebben het idee, dat de commissie er alleen zit voor hun eigen eer en glorie, 
zoals de burgemeester van Pijnacker ooit de laanvaart liet dempen die midden door het dorp liep, 
Hij wilde ook zo graag in de geschiedenisboeken terugkomen, maar hij wordt nu nog verfoeid. 
 
Wat zijn dit voor mensen, egotrippers die alleen voor zichzelf bezig zijn, en er totaal geen 
boodschap aan hebben wat het grootste deel van de mensen ervan vindt. Jaren geleden is er een 
plan gemaakt, en ook al is door de tijd de mens anders gaan denken over die plannen. Zij blijven 
stug volharden, je zou er haast iets achter gaan zoeken..... 
 
Jullie hebben al heel wat bereikt door steeds weer erop te hameren dat het ook heel anders kan. 
en dat het vooral zo moet blijven, maar ach wat kan het hen schelen, het zijn duidelijk geen echte 
natuurliefhebbers. en er schijnt geld zat te zijn. Nee, wij hebben er geen goed woord voor over. 
 

 
 
Onlangs reed ik weer eens ‘s morgens via Midden-Delfland vanuit de Holywijk. Er staat een groot 
bord voor de grote bergen aarde. De reconstructie is nu pas goed begonnen.  
Ik weet niet wat het ergste is. Ik denk voor mij de takkenbossen. Deze beginnen nu een beetje 
door te schieten. Nu wordt ook goed zichtbaar dat er geen mooie boom tussen te vinden is. Het 
zijn zomaar hompen gebladerte. Allemaal in de trant van wilgen, essen e.d. Geen kastanje, beuk, 
eik, den e.d. Ik weet het wel: te vochtig. Prima excuus om rotzooi neer te zetten wat nog geen 40 
jaar blijft staan. Je kan eigenlijk al vanaf de Holywijk geen verre doorkijk meer vinden.  
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Het begint te lijken op de "bossen" langs de waterweg en beneden aan de dijk. Lelijke bomen met 
straks alleen maar brandnetels, allemaal even hoog. Zo'n "bos" is ook te vinden in de broekpolder 
met grote asfalt paden er doorheen. Maar goed dit was ooit een vuilnisberg dus dan kan je dat 
nog positief bezien. Diezelfde takkenbossen staan ook in de buurt van kerkdorp bij Schiedam. Het 
zal wel een of ander concept zijn. Goedkoop en vooral lelijk je ziet het overal. Een soort "bos" per 
m2. waarschijnlijk te koop bij grondverzetbedrijven??? Ik weet nog steeds niet waarom ik die 
lelijkheid nodig zou hebben om te recreëren. Nu kan ik nog de andere kant op kijken. Dus niet 
richting Vlaardingse vaart. De andere kant is nog redelijk onaangetast zo op het eerste gezicht.  
Maar ik ben bang dat deze verschrikkelijke mensen niet te stuiten zijn. Ik zal er dan ook nooit naar 
toe gaan om te recreëren. Als het helemaal kapot is dan kan ik misschien nog langs de vaart 
fietsen om het allemaal niet te hoeven zien. Het zit me hoog. 
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