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Vrijwel dagelijks ontvangen wij reacties op ons e-mailadres. De bewoners, niet alleen van
Vlaardingen en Schiedam maar o.a. ook uit Delft, Maassluis, Den Hoorn en Schipluiden, willen niet
nog meer reconstructieparken. Nu moet bij, een deel van, de politiek nog het besef doordringen
dat nieuwe politiek betekent dat je luistert naar de mensen. Hieronder de laatste, willekeurige,
selectie uit de vele binnengekomen reacties. De tips en ideeën die we ontvangen proberen we
zoveel mogelijk te gebruiken in onze actie en in ons plan.
Wij zijn een gezin bestaande uit 5 personen.
Wij kijken 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!
Sinds jaren fiets ik altijd door de polder. In het voorjaar zie je de pas geboren lammetjes en
kalveren. De vogels en watervogels met hun jongen. Je ziet ze opgroeien. En door het jaar heen zie
je ze ouder en groter worden. De lammeren, de jonge zwanen, de kuikens en vele andere dieren.
En dit mag niet verdwijnen door toe doen van mensen die absoluut geen gebondenheid hebben
met dit gebied. De koeien en de schapen moeten in de wei blijven. Dus ik steun jullie van harte.
Veel succes.
Ik ben blij dat ik de berichten over Mevr. Kester en het sluipverkeer in de krant ben
tegengekomen. Bij dezen mijn aanmelding als sympathisant omdat ik me al sinds tijden mateloos
erger aan alle ingrepen in het gebied. De pretentie dat het gebied herinrichting behoeft getuigt
van een ongelooflijke smakeloosheid en een gebrek aan historisch besef.
Een goed voorbeeld van domme bedenksels van de reconstructie commissie Midden Delfland is
gelegen in de polder tussen Maassluis en Vlaardingen. Hier zijn waterpartijen gerealiseerd met
bruggen die door 80% van de ouderen te hoog zijn. Dit omdat deze waterpartijen ontworpen zijn
als kanovijver. Deze kanovijver is zeker 300 meter lang. Er is sinds de aanleg nog nooit een kano
gezien. Waarom niet?.........omdat bijna niemand een kano bezit en als er iemand is met een kano
kan deze persoon op 50 meter naast deze idiote uitvinding zijn kano te water laten in de
naastliggende boonervliet. Op deze vliet die kilometers lang is kan gevaren worden tot
Vlaardingen en Delft. Ik heb sterk het idee dat deze groep bedenkers een baan hebben bij Delfland
die zij met allerlei argumenten willen behouden. Naar mijn mening kunnen zij beter elders aan het
werk gezet worden, zodat domme plannen niet tot uitvoer gebracht kunnen worden. Midden
Delfland is een UNIEK gebied in de bestaande vorm.
Duizenden mensen genieten hier intens van. Succes met uw strijd.
Het gebied heeft een grote cultuur- en natuurhistorische waarde met zijn sloten en boerderijen,
weide vogels en knotwilgen die niet verloren mag gaan. Ik ben geboren (1956) en opgegroeid aan
de Trekkade en heb altijd veel langs de vaart en door de Willemoordseweg en de Holyweg naar
Vlaardingen gefietst. De Woudweg, en de Zouteveense wegen naar Ketel, Schipluiden en Delft zijn
mij zeer dierbaar.

Ik hoop echt dat er besef komt dat dit gebied behouden moet worden zoals het nu is!
Het landschap dat wij graag zien en de bijbehorende weidevogels worden verdrongen door nep
natuur die ruimte biedt aan diersoorten waar wij ook al niet op zitten te wachten.
Wat een verschrikkelijke plannen voor dit prachtige rijke gebied. Wie verzint zoiets vraag ik mij af,
vast geen natuurliefhebber! Waarom echte natuur veranderen in aangelegde, onechte, natuur?
Voorbeelden genoeg van op kleine schaal aangelegd "bos " in de omgeving, nou, bos wordt dat
dus nooit. Wat ons voorgezet wordt zijn bomen in een weiland; ook zit er niemand te wachten op
de aanleg van nieuwe plassen e.d. Als wij, omwonenden en liefhebbers van dit gebied, bos,
rietruigtes of moerasachtige landschappen willen zien dan zoeken we die wel op, daar waar ze in
hun natuurlijke schoonheid al aanwezig zijn. Overheid, bedenker van deze onzalige plannen:
herbezinnen a.u.b. geld besparen of nuttig besteden, bewoners niet ergeren, natuurliefhebbers
niet storen, natuurbewoners ( de rijke fauna ) in dit gebied zijn al tevreden.
Behoud de woudweg,(en de rest van Kethel en omstreken),het is een afgrijselijk plan wat deze
heren/dames met dit prachtige stukje natuur willen vernietigen,ook ik ben een geboren en
getogen kethelse en mijn hele leven heb ik hier nog niets anders gezien dan een heerlijk stukje
Hollands landschap waar dieren grazen en in het voorjaar het jonge vee voor het nodige vertier
zorgen aan vele recreanten, wat zie je aan een stuk riet of een modderige poel de dieren die zich
daar thuis voelen vinden nu ook hun plekje wel, als deze mensen eens van hun bureau stoel
komen en de fiets pakken of de wandel schoenen aantrekken zullen ze zien waar ze hier mee bezig
zijn, laatst hoorde ik een stukje op de radio dat jonge kinderen niet meer weten wat herfst is ze
zoeken geen bladeren meer ze weten niet wat voorjaarsbloemen zijn of wat een kikkervisje is, nee
dat klopt als alles onder de voeten wordt weggegraven, misschien een tip schakel hart van
Nederland eens in zodat er misschien nog meer mensen wakker geschud worden, veel succes met
jullie actie.
De Woudweg moet mooi en cultuurhistorisch interessant blijven!
Het gebied tussen Vlaardingen en Schiedam is inderdaad een uniek gebied waar de natuur op deze
manier zijn gang moet blijven kunnen gaan. Ik ben sinds een aantal maanden ook een liefhebber
geworden van dit gebied.Mijn vriendin is al jaren fan van dit gebied en heeft mij de mooiste
plekjes van het gebied vol trots getoond. Als fiets- of wandelgebied is dit gebied echt heerlijk.
Unieke vergezichten worden regelmatig afgewisseld door geweldige boerderijen, en de weilanden
bieden ruimte aan een bijzondere verzameling vogels. Ik zou het echt doodzonde vinden wanneer
dit gebied plaats moet maken voor een gecultiveerd, aangelegd gebied. Zonde van de energie,
geld en er gaat een bijzonder stuk natuur verloren. Ik heb onlangs het boek van Paul Meuldijk over
dit gebied ingezien, en ben daardoor nog meer overtuigd geraakt van het moeten behouden van
dit gebied.
Ook ik wil mijn sympathie betuigen, voor het behoud van de polders rond de Woudweg. We
hebben al meer den genoeg zogenaamde bossen en half mislukte recreatie gebieden zoals de
broekpolder en lickebaert( bos) en mooie polders verdwijnen er al genoeg in Nederland.

Wij mogen reeds lange tijd genieten van dit prachtige stukje landschap en kunnen uit reacties van
passerende wandelaars en fietser juist opmaken dat vooral het weidse gezicht met daarin de
weidevogels, schapen, paarden en voorheen koeien de mensen in deze omgeving juist zo
aanspreekt. Reacties van vaders en moeders met hun kinderen op juist de aanwezigheid van deze
dieren maken gewoon duidelijk dat er juist behoefte is aan dit soort cultuurlandschap.
Ik ben opgegroeid in het dorp Kethel, toen nog met veel boerenland eromheen en veel koeien in
de wei. Al jaren wonen mijn man en ik in Vlaardingen in de wijk Holy en wij fietsen en wandelen
veel in de omgeving. Vooral de Woudweg e.o. is prachtig met z'n oude schuren, hekken, slootjes
en 's zomers de koeien in de wei. Zo'n rustgevend geluid: grazende koeien. Heerlijk om daar even
bij te komen van al die drukte om je heen. Het zou echt doodzonde zijn om deze omgeving "een
andere bestemming" te geven dan waar het nu voor gebruikt wordt. Wij hebben een tijd in
Drenthe gewoond; een prachtige provincie maar we zijn teruggekomen omdat we dit soort
landschappen daar misten. De weilanden, de koeien, de slootjes, de vergezichten enz. Dit moet
altijd zo blijven!
Als bewoner van Schiedam Noord en fervent fietser, moeten wij natuurlijk de wijde blik over de
landerijen naar de Woudweg behouden. Wat een rust stralen die weilanden uit.
Regelmatig fiets ik door het landschap, vaak met de hond. Een heerlijk rustgevende omgeving,
genieten van weidevogels, koeien, schapen en paarden. Wat is er mis met het oud-Hollandse
polderlandschap? Helemaal niets! Nóg een aangelegd park met watertjes en bosjes? Daar hebben
we er al genoeg van!
Wij vinden het belachelijk dat de huidige weilanden verdwijnen en het recreatieschap hiervoor in
de plaats een nietszeggend recreatiegebied aanlegt. Persoonlijk ben ik van mening dat men
respect moet hebben voor het huidige gebied !.
Het artikel in Maasstad Weekbladen van woensdag 28 september j.l. trof mij zeer. Ik ben het met
de conclusie eens dat na een herinrichting, volgens de plannen van de reconstructiecommissie
Midden-Delfland, van het poldergebied tussen Schiedam, Vlaardingen en Delft, het gebied
onomkeerbaar wordt vernietigd. Ik ben bewoner van het dorp Kethel en geniet vrijwel dagelijks
van het prachtige polderlandschap bij mij "om de hoek".Dat landschap is uniek en moet blijven!!!
Ik hoop dan ook van harte dat jullie inspanningen vruchten zal afwerpen. Ik zal dan ook een
protestbrief sturen naar de Dienst Landelijk Gebied in Voorburg.
Als mensen moeras en bos willen, dan gaan ze maar naar de Kandelaarweg.
Maar laat hier de koeien, paarden en schapen lekker in de weilanden aan de Woudweg lopen. Dat
zien mensen liever als een rijtje bomen met wat water er om heen.
Tot zover een korte weergave van reacties van sympathisanten !
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