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Geen “vinex-natuur” maar boerennatuur 
 
In mei 2005 is het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. opgericht door verontruste burgers omdat 
de vrees bestaat dat de huidige unieke cultuurhistorie en natuur van de Woudweg onherstelbaar 
zal worden aangetast als de reconstructieplannen voor dit deel van Midden-Delfland onverkort 
worden uitgevoerd. De website van Actiecomité Behoud Woudweg e.o. wordt inmiddels druk 
bezocht en de steunbetuigingen stromen binnen via het e-mailadres van het actiecomité. Het 
actiecomité is niet tegen de recreatieve nevenfunctie die dit gebied moet gaan krijgen maar denkt 
wel dat het beter kan, met behoud van de huidige unieke waarden. De boeren die het gras 
maaien, inkuilen en hooien, de koeien en schapen in de wei. Zij zijn onmisbaar voor een levendige 
recreatieve nevenfunctie van dit gebied. Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. heeft een 
alternatief inrichtingsplan gemaakt en aan de verantwoordelijke bestuurders van betrokken 
gemeenten en het recreatieschap verzonden. De belangrijkste kenmerken van het nieuwe 
inrichtingsplan zijn: 
 
Uitgangspunt voor de herinrichting moet het bestaande landschap zijn en niet een parklandschap. 

 Zoveel mogelijk handhaven van het grasland langs de Woudweg en Holyweg met behoud van 
de boerenactiviteit. 

 Geen aanleg van rietmoeras, dit voegt niets toe maar is wel slecht voor de weidevogels. 

 Geen aanleg van losse plukken bos maar alleen langs het A4 zandlichaam aan de kant van 
Vlaardingen een strook bos aanplanten. Deze vermindering van de hoeveelheid bos is een 
essentiële verbetering in de inrichtingsplannen voor het behoud van de weidevogels in dit 
gebied. 

 Vermindering aantal paden waarbij wel aan goede (wandel)verbindingen met Vlaardingen en 
Schiedam is gedacht. 

 Behoud van de cultuurhistorisch waardevolle kreekruggen, de Olsthoornplas is precies op de 
plaats van een kreekrug gegraven, en aandacht voor andere natuurhistorische elementen zoals 
de geriefbosjes en de kavelstructuur. 

 Aandacht voor en behoud van cultuurhistorische elementen zoals schuurtjes, weidemolens, 
houten hekken en de strontgoot (in de berm van de woudweg). 

 Geen aanleg parkeerplaatsen in dit voor direct omwonenden bedoelde gebied.  

 geen paden vlak langs de zweth. 

 geen nieuwe plassen en kreken. 

 Geen aanleg van “Vinex-natuur” maar behoud van de boerennatuur. 
  



 
Behoud van het waardevolle huidige landschap moet wat betreft het Actiecomité uitgangspunt 
zijn. De boeren hebben het prachtige landschap gevormd waarvan velen nu kunnen genieten. De 
aanwezige waarden zouden zoveel mogelijk bewaard moeten blijven en de recreatieve functie 
moet een toekomstig gebruik door de boeren niet in de weg staan. In een relatief klein gebied als 
Midden-Delfland zouden vooral de huidige natuurwaarden gewaarborgd moeten worden. De 
weidevogels zijn hiervan een belangrijk en zichtbaar kenmerk. De boeren zetten zich al jaren in 
voor deze kwetsbare polderbewoners. Het gebied rond de Woudweg moet niet omgevormd 
worden tot een mozaïek landschap van verschillende soorten natuur. Het enige goede mozaïek in 
een weidelandschap is het mozaïekbeheer van de boeren die aan weidevogelbeheer doen. De 
kaartjes met de alternatieve inrichting zijn te vinden op de website van Actiecomité Behoud 
Woudweg e.o. Ook is hier nog meer informatie te vinden over dit gebied. 
www.home.versatel.nl/woudweg 
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