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De sympathiebetuigingen blijven binnenstromen. Zijn er eigenlijk wel voorstanders van de plannen 
? Hieronder een aantal van de binnengekomen teksten. 
  
Hierbij geef ik aan dat ik het helemaal eens ben met het stuk in de Maasstad. Ik en mijn gezin 
recreëren bijna dagelijks in dit gebied, we fietsen er wandelen er. In het voorjaar gaan we er op uit 
met een verrekijker om grutto's en kievieten te zoeken vaak ontdekken we deze ook met jongen. 
Ook de ganzen die er vertoeven vinden we geweldig. Het boeren landschap wat vanouds hier is 
waarderen we enorm. Ik moet er niet aan denken als het een steriel recreatie park zal worden 
zoals nu bij delft is aangelegd. Ik moet er niet aan denken dat er geen koeien of schapen meer 
lopen maar alleen nog maar paardenweitje die je nu ook al veel meer ziet, Net als jullie ben ik en 
mijn gezin voor behoud van zoveel mogelijk dit oude maar vitale landschap waar blijvend plaats 
moet zijn voor weilanden met koeien en schapen in dit unieke stukje polderlandschap. Ik hoop dat 
jullie actie resultaat heeft en steun dit van harte. 
  
Bij deze wil ik mijn steun betuigen aan uw streven te voorkomen dat de Woudweg en omgeving 
door de overheid met veel geld wordt verpest. Het zou verschrikkelijk zijn als dit gebied gaat lijken 
op het rampgebied zuidelijk van Delft tussen de spoorbaan en de Abtswoudseweg. Iedere keer als 
ik op de Kasteelweg in Schiedam rijd en in noordelijke richting over de weilanden kijk, denk ik: wat 
prachtig. Afblijven dus. 
  
Naar aanleiding van het artikel in 'Maasstad' d.d. 22 september 2005 deel ik u mede achter het 
streven te staan van uw comité tot behoud van het unieke, historische polderlandschap in het 
gebied van Midden-Delfland, met name rond de Woudweg. Al te veel van het mooie polderland, 
dat juist zo kenmerkend behoort te zijn voor onze omgeving, is door - niet passende - herinrichting 
verloren gegaan. 
  
Hierbij steun ik de actie tot behoud van de Woudweg in zijn oorspronkelijke,agrarische staat. 
Het zou doodzonde zijn als dit moet plaatsmaken voor de zoveelste kunstmatige ingreep,die een 
soort consumptie natuur in de hand werken. 
  
Met u ben ik van mening dat het schitterende polderlandschap tussen vlaardingen-holy en 
schipluiden/delft onaangetast dient te blijven 
  
Woudweg en omgeving moeten blijven zoals het nu is. Ons mooie boerenland mag niet verloren 
gaan. Blijf protesteren ! 
  
Hiermee wil ik mij aanmelden als sympathisant voor het behoud van de Woudweg e.o. Dit 
prachtige stukje natuur mag in mijn ogen niet verdwijnen omdat het voor vele mensen een grote 
waarde heeft. 
  
Wij zijn het roerend eens met de stelling dat de Woudweg moet blijven en steunen jullie actie dan 
ook van harte. Bijgaand een kopie van onze brief aan de Dienst Landelijk Gebied. 
We willen graag op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen.  



Hierbij laten wij u weten dat wij u steunen in uw strijd voor het behoud van het poldergebied. Zijn 
ze helemaal gek geworden. We komen graag protesteren. 
  
Jullie stuk heb ik gelezen in de Maaspost van deze week. 
Ik ben opgegroeid in een klein dorpje en van jongs af aan ben ik vertrouwd met uitzicht over 
polders. Het is dan ook een van mijn geliefdste landschappen. Ik wil jullie actie graag steunen en 
hoop dat er naar jullie wordt geluisterd. Ik wandel vaak ten noorden van Schiedam en zou het 
enorm spijtig vinden als die vergezichten zouden verdwijnen. Succes met jullie actie. 
  
Met veel instemming heb ik gelezen het artikel over behoud van de Woudweg. Zelf heb ik een 
aantal jaren via de Woudweg van Vlaardingen naar de TU Delft gefietst. Het landschap is de 
moeite waard en moet niet vervangen worden door nepnatuur. Bovendien durven veel mensen 
alleen door de polder te fietsen omdat je weet dat de boeren toch een oogje in het zeil houden. 
Alleen door bos fietsen is een ander verhaal. U geeft weer dat er geen werkelijke inspraak is. Kunt 
u me vertellen wat er aan de hand is en hoe het gaat? 
  
Stomverbaasd het artikel van woensdag 28 september gelezen. Recent een lezing van dhr. Van 
Oostroom van de Delflandvereniging gehoord en gezien, waarin met name op luchtfoto's de oude 
kreken nog zichtbaar waren in het (weiland)landschap. Wij willen absoluut niet dat we straks door 
de bomen het weiland niet meer zien. Dat weidse Hollandse vergezicht moet ook voor komende 
generaties nog te zien zijn. Veel succes met jullie actie en goed dat er een Comité Behoud 
Woudweg is opgericht. 
  
Wij zijn een gezin bestaande uit 5 personen en wij wonen aan de Mina Krusemanstraat. 
Wij kijken dus dagelijks uit over het heerlijke polderlandschap, waarbij wij de wisseling van de 
seizoenen, de dieren, de vogels, het broeden etc etc dagelijks kunnen bekijken. Het is voor ons een 
levend schilderij, waar wij nog steeds dagelijks van genieten. Helaas komen er dit jaar ivm de 
plannen al geen koeien meer in deze wei. Wij melden ons alle 5 graag aan als sympathisant en 
hopen dat we met z'n allen bereiken dat de reconstructie niet doorgaat! Mooier als het nu is, kan 
het echt niet worden! 
  
Goed dat jullie aandacht vragen voor de teloorgang van ons Vlaardingse stukje Midden Delfland. Ik 
ben het helemaal met jullie eens dat de historische polder veel mooier is dan zo'n Hollands 
waaibomenbos. Tegelijk vraag ik me af of we het verlies niet voor lief moeten nemen. Zulk 
schaamgroen rondom Vlaardingen als overgang naar de polder is misschien wel de beste garantie 
dat in ieder geval de rest van de weides en sloten gespaard blijft. Het gemak waarmee nu in de 
Zuidbuurt een stuk extra industriegebied wordt aangelegd is een goed voorbeeld van wat er 
gebeurt als dat suffe schaamgroen ontbreekt. Kortom, ik heb een beetje ambivalente gevoelens bij 
de aantasting van de Woudweg. Misschien is het toch ergens goed voor. Toch veel succes gewenst 
met jullie actie. Een goed beschermde polder is natuurlijk altijd te prefereren! 
  
  



 
Ik heb jaren in de Woudweg, gewoond. Het open landschap, soms afgewisseld met bosjes en de 
boerderijen, vind ik erg mooi. Dit bestaande polderlandschap is het waard om in stand gehouden 
te worden. Ook heeft het dan een toeristische waarde. Via de Woudweg komen veel fietsers en 
ook wandelaars langs. Zo'n polder is een verademing als je in de stad woont en er even tussenuit 
kan met b.v. de fiets!Ik vind het niet nodig om deze polder te gaan verbouwen. Wat voor 
meerwaarde geeft dit voor de polder en voor de toerist? De aanleg kost veel geld en daarna ook 
het onderhoud ervan. Het is niet zo dat het moeras niet onderhouden hoeft te worden. Als de 
overheid geld te besteden heeft voor het landschap laat ze dan dit steken in het onderhoud van de 
bestaande polders.Ik hoop dat jullie veel mensen in en buiten de polder kunnen motiveren om 
protest aan te tekenen. Veel succes met de actie. 
  
Wij waarderen het oorspronkelijke landelijke karakter van dit stukje delfland en vinden het 
jammer dat dit dreigt te verdwijnen ! Succes met de actie! 
  
LAAT DE WOUDWEG BLIJVEN, DAN KAN HET WOUD…WÈGBLIJVEN !!! 
 
Als bewoners van het Slot Haamstedepad die dagelijks genieten van het uitzicht over de polder 
willen we jullie van harte steunen. Wij hebben totaal geen behoefte aan gecultiveerde recreatie 
voor onze deur en hebben volop de mogelijkheid tot recreatie in de polder zonder “hulp” van 
hogerhand.  
Overheid: Handen af van dit prachtig stuk natuur! 
Verpest het niet, dat is alleen maar duur! 
  
Tegen het bos en het moeras aan de woudweg. 
Laat het zo als het is, dit mooie stukje natuur. 
  
Hierbij wil ik protesteren tegen de aanleg van een moerasgebied aan de woudweg  Wij zijn 
bewoners aan het Slot Haamstedepad en kijken over het polderlandschap, Dat is heel uniek in de 
stad wonen en dan zo,n uitzicht en dat willen wij zo houden. 
  
Wij steunen jullie actie, ik zou het heel erg jammer vinden als weer dat stukje natuur wordt 
weggenomen. Ik wandel, jog en fiets er regelmatig en geniet van de omgeving. Het is een mooi 
stuk Nederland, zoals Nederland behoort te zijn met boerderijen, weilanden, schapen en koeien 
en niet weer een stuk kunstmatig aangelegd moeras of iets dergelijks. Nog even dat wonen we 
niet in Nederland maar in een kunstmatig aangelegd land. Een rietmoeras is hier niet op zijn 
plaats!! 
  
Tot zover een aantal reacties van sympathisanten ! 
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