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Alternatief “Woudweg plan” sluit naadloos aan op de uitgangspunten van de Gebiedsvisie 
Midden-Delfland. 
 
Midden-Delfland, Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zet zich in voor aanpassing van de 
reconstructieplannen van het Holierhoek en Woudhoek gebied gelegen in Vlaardingen en Schiedam 
op de grens met de gemeente Midden-Delfland en heeft daarvoor een alternatief inrichtingsplan 
gemaakt en ingediend bij leden van het bestuur van het Recreatieschap en de 
Reconstructiecommissie Midden-Delfland. Het alternatieve plan is afgelopen week besproken tijdens 
de vergadering van de Reconstructiecommissie en zou ook nog op de agenda staan van de komende 
vergadering van het Recreatieschap zo heeft het actiecomité te horen gekregen. 
 
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. heeft de al eerder bekend gemaakte alternatieve inrichting 
voor het deelplangebied Holierhoek en Woudhoek van de reconstructie van Midden-Delfland verder 
uitgewerkt. Het behoud van het authentieke weidelandschap met koeien en schapen in de wei en 
boeren die het gras maaien, hooien of inkuilen is het belangrijkste uitgangspunt hierbij. Daarnaast 
zou er volgens het alternatieve plan een recreatieve invulling van dit gebied moeten komen waarbij 
het huidige waardevolle veenweidelandschap wat hier zo goed bewaard is gebleven zoveel mogelijk 
als basis genomen dient te worden voor veranderingen. Getuige de overweldigende stroom van 
uitsluitend positieve reactie op het gepresenteerde plan van Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 
bestaat er grote steun voor dit plan. De huidige inrichtingsplannen zijn sterk verouderd en gaan 
volledig voorbij aan wat het prachtige weidelandschap hier te bieden heeft. Het authentieke 
Nederlandse landschap wordt tegenwoordig op juiste waarde geschat, Nederlanders houden van de 
weidsheid, de polders met prachtige wolkenluchten, de boerenactiviteit en de weidevogels.  
 
Het alternatieve plan is inmiddels verder uitgewerkt en aan de betrokken bestuurders bekend 
gemaakt. Dit nieuwe plan sluit naadloos aan bij de gebiedsvisie voor Midden-Delfland waaraan op dit 
moment hard wordt gewerkt. Het uitgangspunt daarvan is het veenweidelandschap duurzaam 
beheerd door de melkveehouders wat voor vele recreanten en toeristen de reden is om juist hier te 
fietsen of te wandelen. Dit is ook precies waar het Actiecomité voor wil zorgen hier langs de 
Woudweg, Holyweg, Breeweg en Harreweg; recreatieve invulling van dit prachtige waardevolle 
stukje cultureel erfgoed. Recreatieve inrichting van een historisch landschap zonder het te veel aan 
te tasten. 
 
Bij de invulling van de plannen is o.a. gedacht aan het behoud van de kenmerkende kreekruggen. Op 
dit moment wordt met grote haast een kreekrug langs de Holyweg afgegraven. Het lijkt wel alsof er 
bewust onomkeerbare acties met voorrang worden uitgevoerd gezien de plotselinge haast met het 
graven.  



Daarnaast wil het Actiecomité behoud van verschillende mooie oude landschuurtjes en stalletjes, 
behoud van de strontgoot in de berm van de Woudweg, behoud van de bestaande bruggetjes en 
hekken waarbij restauratie, herstel of vervanging met aandacht voor de bestaande kenmerken 
gewenst is. Ook de nog slechts 2 aanwezige weidemolentjes in dit gebied mogen niet verdwijnen. 
Het beoogde plas-dras gebied in het land langs de Holyweg gelegen achter de boerderij van 
Langelaan kan zonder gegraaf plas-dras gebied worden. Met behulp van één of meer 
weidemolentjes is eenvoudig een hoger peil te realiseren op deze percelen. Ook de zogenaamde 
geriefbosjes dienen vanzelfsprekend behouden te blijven.  
 
Het verleden kom je hier nog overal tegen. De mens en de natuur hebben hun sporen hier 
achtergelaten met als resultaat de huidige schoonheid en kenmerken. Zelfs de naamgeving van de 
polder en de wegen heeft alles te maken met de historie. Op de website van het actiecomité is nog 
veel meer te lezen en te zien over al deze zaken. Ook een selectie van de tot nu toe ontvangen 
reacties is gebundeld op een webpagina. Bezoek de website www.home.versatel.nl/woudweg van 
het actiecomité. 


