
Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 

Ontvangen reacties van sympathisanten 1 

Na diverse publicaties hebben zich via email al vele mensen aangemeld als sympathisant van het 
Actiecomité Behoud Woudweg. Soms alleen met de woorden ‘Hierbij meld ik mij aan als 
sympathisant” maar heel vaak met een begeleidende en ondersteunende tekst. Hieronder een 
aantal van de teksten. 
  
De Woudweg en omgeving moeten zo blijven als het is. Zeker speelt mee, dat mijn vader hier (op 
de Woudweg) is geboren. 
  
Als gebruiker van enige percelen weiland steunen ook wij het alternatieve plan. 
Succes met jullie goede werk. 
  
Wij onderschrijven uw betoog over het behoud van deze prachtige omgeving. Zoals het nu is, zo 
moet het blijven! 
  
Kunnen jullie je ook actief opstellen tegen de misbruik van de Holyweg en de Breeweg ? Dat 
gedeelte is net een racebaan voor auto’s. 
  
Graag steun ik het initiatief om de woudweg te houden zoals hij nu is 
  
Een jaar of twee was bij een presentatie van dit gehele onzalige plan betreffende de 
Holiërhoeksepolder. De bezwaarprocedure was toen al een gedane zaak, dus volgens mij valt er 
weinig meer aan te doen. Maar als het kan, verander de plannen dan ! (: 
Behalve het feit dat het prachtige landschap aangetast gaat worden, worden ook de boeren hier 
weggevaagd. Ik heb ze met tranen in hun ogen de plannen aan zien horen. De boeren moeten 
blijven ! Het oude cultuurlandschap is een parel in de regio.  
Overal zitten bestuurders, planologen, recreatie'deskundigen', natuur'beschermers', ambtenaren 
en andere cultuurarme geesten die waar ze maar kunnen het oeroude cultuurlandschap 
vernietigen om het om te zetten in zogenaamde 'nieuwe' natuur- en recreatiegebieden. Lekker 
plannen, lekker tekenen en hopsa met de bulldozer. We houden er kanovijvers, hectaretjes-
bomen-op-een-rij (is echt geen bos hoor), asfalt en picknickplaatsen aan over. Het is een GRUWEL! 
Deze cultuurvernietigers moeten gestopt worden, vandaar dat ik u mijn hartelijke steun betuig aan 
uw streven om 'De Woudweg' in stand te houden zo zij is.  
  
Omdat ik in deze polder ben geboren en getogen, houd ik ervan zoals hij is en daarom ben ik er 
tegen dat ze hem gaan veranderen in een insecten en blubberpoel.En wil ik jullie steunen in de 
strijd tegen het rijk. 
  
Als regelmatig fietser, trimmer en wandelaar op de Woudweg ondersteun ik van harte jullie actie. 
Ik ben geen landschapsdeskundige, maar dit lijkt mij toch een typisch weidelandschap, wat vooral 
zo moet blijven. 
  
Waar zijn ze nu in vredesnaam mee bezig om dit mooie stukje natuurgebied te veranderen, zijn ze 
nu helemaal gek geworden. Wij komen uit het Centrum van Schiedam en rijden op de snorscooter 



drie per dag langs en genieten elke weer van de rust en de koeien, schapen en alle andere dieren. 
Laat ze hier met de handen van afblijven en sluit deze route af voor alle auto verkeer . 
Ja dat gedoe met die bomen. Het treurigste is nog dat het niets maar dan ook niets van een bos 
wegheeft. Het zijn gewoon bomen op een rij. Het slaat echt nergens op en het hele mooie 
ruimtegevoel in de polder verdwijnt hierdoor. De ambtenaren en ontwikkelaars die dit soort 
dingen verzinnen moesten verboden worden. 
  
Dit subtiele stukje schoonheid mag niet verdwijnen. 
  
“De mens weet niet wat hij doet" door zo de weinige echte natuur die nog rest te verstoren! 
Ooit, mogelijk dan te laat, zal de mens die nu wil investeren in kappen en herbouwen van 
projecten, nog eens flink terugverlangen naar die natuur. 
Behouden dus!! 
  
Ook al woon ik ver weg, ik wil mij toch aanmelden ....... 
Groeten uit Zeeland. 
  
Met u zijn wij van mening dat het Hollandse polderlandschap bewaard moet blijven en niet 
opgeofferd moet worden om tegemoet te komen aan de grillen van de “moderne" 
landschapsarchitecten die vanaf hun tekentafel schitterende plannen bedenken zonder rekening 
te houden met al het moois wat al bestaat." 
  
"Behoud de Woudweg!" 
Het is mooi zoals het nu is. 
  
Ik vind het ook onaanvaardbaar dat waardevolle boerennatuur wordt weggesneden uit dit stukje 
Midden-Delfland aan de rand van Vlaardingen en Schiedam en steun jullie in deze strijd ! Nu wordt 
het onderhoud door de boeren gedaan. Wie doet in de toekomst het onderhoud? 
  
Als zeer regelmatig fietser door Midden-Delfland, ben ik het helemaal eens om de polder rond de 
Woudweg te behouden. Er zijn al meer dan genoeg bosjes de laatste tijd geplant. 
  
Hierbij verklaar ik dat het bijzonder jammer zou zijn als de Woudweg in zijn huidige gedaante zou 
verdwijnen. Ik fiets er elke dag doorheen en geniet ervan. 
  
Laat inderdaad toch ook eens de natuur blijven zoals het is!!! Dat mag toch ook!  Geen 
mensenhanden die het veranderen en mooi willen maken HET IS MOOI  Het is toch prachtig dit 
stukje natuur, de Woudweg e.o. BLIJF ERAF a.u.b. ! 
  
We hebben een mooi recreatiegebied de Bommeer e.o. Beatrixpark, Delftse Hout keuze zat voor 
mensen die gecultiveerd gebied willen bezoeken. 
  
Het versterken van de recreatieve functie is op zich niet verkeerd, maar kan ook bereikt worden 
met meer respect voor de weidsheid en de ruimte van het landschap. 
  
Van Woudweg naar bospad is leuk gevonden, maar ik mag hopen dat dit geen werkelijkheid 
wordt. Daarvoor is het huidige landschap te mooi en te kostbaar. Dank u wel voor uw initiatief. 
Veel succes met uw acties voor het behoud van het landschap. 
  
Wij zijn fervente fietsers met een groot historisch besef van de waarde van ons polderlandschap. 



Onze voorouders waren 500 jaar geleden al boeren in dit poldergebied. Ik heb daar een 
uitgebreide studie van gemaakt. 
  
Wij streven ook naar behoud ervan en willen daar alles voor doen. Ik zal dit ook  
doorgeven aan anderen. 
  
Over een paar jaar voel je je hier opgesloten, tussen bomen. Een vreemd gevoel voor iets wat 
eerst ruimtelijke polder was. Hier hadden nog heel wat koeien kunnen grazen, denk ik dan. 
Ik hoop van harte dat het jullie lukt om dit poldervreemde plan te boycotten. 
  
Hiermede sluit ik mij aan als sympathisant tot behoud van de Woudweg en omgeving in verband 
met de voorgenomen reconstructie.  
Ik wens u een succesvol resultaat. Wij wandelen of fietsen er regelmatig, bovendien ben ik er vaak 
te vinden met mijn teken en schilderuitrusting om de mooie omgeving vast te leggen. 
  
Ik ben een inwoner van Vlaardingen-Holy en fiets graag ter ontspanning door de landerijen. De 
boeren zijn altijd vriendelijk, gisteren kregen we veel info over het boerenleven en helaas ook over 
de dreigende verdwijning van de Woudweg en het karakter van het gebied. 
Zet hem op! 
  
Tot zover een korte weergave van een aantal reacties van sympathisanten ! 
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