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Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zet zich in voor behoud van de huidige waarden van deze 
mooiste weg van het Midden-Delfland gebied. De veranderingen die in het kader van de 
reconstructie van Midden-Delfland zijn bedacht doen geen recht aan het prachtige eeuwenoude 
landschap maar zorgen voor een onomkeerbare aantasting van de aanwezige cultuurhistorie en 
natuur. 
De recreanten willen genieten van het authentieke poldergebeuren met koeien, schapen, boeren, 
fluitenkruid, vogels, knotwilgen, vergezichten en weidsheid.  
 
Via deze informatiekrant probeert het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. (ABW) u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is er ook regelmatig 
nieuws te vinden op de website van het ABW. Ook het alternatieve inrichtingsplan van ABW is hier 
te vinden. 

Boerenlandbrug gesloopt. 

Een in goede staat 
verkerende brug over de 
Zweth is in september in het 
kader van de reconstructie 
gesloopt. Deze brug vormde 
een verbinding tussen 
percelen langs de Holyweg 
in Vlaardingen en de 
Willemoordseweg in 
Schipluiden. Het is een 
raadsel waarom deze brug 
niet is gebruikt voor de 
fietsverbinding die tussen 
deze 2 wegen is aangelegd. 

Er is nu voor veel geld een nieuwe kolossale brug gebouwd die niet in het landschap past door de 
veel te grote afmetingen. De prachtige oude landbrug had hier uitstekend voor kunnen dienen en 
was nog in goede staat. Helaas heeft deze brug nu het veld moeten ruimen.  
  



Enge plekken. 

Verschillende mensen hebben al aangegeven dat de stukjes 
bos die her en der gepland zijn er voor zorgen dat er een 
gevoel van onveiligheid ontstaat. In gemeente Midden-
Delfland is kort geleden juist een stuk met bomen en struiken 
verwijderd omdat er twee fietsers waren lastiggevallen. Deze 
bosjes boden een uitstekende schuilplaats voor de onverlaten 
die dit op hun geweten hebben. Zoals op een stukje van de 
Holierhoek kaart van DLG is te zien, is er aan het begin van 
het Zonnehoeve fietspad een stukje bos gepland met 

daarnaast een parkeerplaats en een voetpad door het bosje als verbinding. Het lijkt wel speciaal 
bedacht voor kwaadwillenden. 

Oprichting van het Actiecomité 

Ondernomen acties 
Geschrokken van de kaartjes van DLG waarop de herinrichtingsplannen staan, is besloten tot 
oprichting van het ABW om te kijken wat er nog veranderd kan worden zodat het authentieke 
karakter van dit unieke stukje Midden-Delfland niet verloren gaat. Op 5 augustus is er overleg 
geweest met Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van LNV die de plannen heeft gemaakt en 
ook voor de uitvoering zal zorgen. Dit gesprek heeft niet geleid tot bijstelling van de plannen.  
Door middel van berichten in de locale kranten proberen wij ons alternatieve plan onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast hebben wij een aantal maal de leden van de 
Reconstructiecommissie en van het Recreatieschap Midden-Delfland een bericht gestuurd. Dit 
heeft er in geresulteerd dat het ABW plan op de Reconstructiecommissie vergadering van 24 
augustus 2005 besproken is. Zowel Wethouder van der Velde uit Vlaardingen als 
gemeenteraadslid Bolten uit Delft hebben gezorgd dat het op de agenda kwam. Een aantal leden 
heeft hierbij aangegeven dat ze graag met het Actiecomité van gedachten zou willen wisselen. Dit 
gesprek gaat op 10 oktober plaats vinden. Op voorhand is al aangegeven dat het standpunt van de 
Reconstructiecommissie niet zal veranderen door dit gesprek. Wij gaan er echter vanuit dat 
aanpassing mogelijk moet zijn als er zoveel weerstand blijkt te bestaan tegen de DLG 
inrichtingsplannen. 
 
Een onverwacht grote hoeveelheid sympathisanten heeft zich inmiddels aangemeld, het leeft 
blijkbaar onder de mensen en men is het blijkbaar massaal eens met de ideeën van het ABW. De 
stukken bos die ook in het ABW plan langs de rand van Schiedam zijn gesitueerd worden niet door 
iedereen gewaardeerd en wij zullen dat ook aangeven in het komende gesprek met de leden van 
de reconstructiecommissie. Wij waren echter van mening dat je niet alleen de gemaakte plannen 
moest afwijzen maar dat je ook met een alternatief moest komen. 
 
Steun 
Op uitnodiging van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen van de Midden-Delfland Vereniging 
hebben wij onze plannen toegelicht. De leden van de werkgroep vonden het ABW plan de beste 
oplossing voor de herinrichting van dit gebied. Inmiddels hebben ook Stichting Stop Rijksweg 
19/A4, Milieudefensie Schiedam, Vereniging Tegen Milieubederf en verschillende leden van LTO 
en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert hun steun betuigd aan het Plan van Actiecomité 



Behoud Woudweg e.o. Daarnaast zijn er natuurlijk de vele sympathisanten die zich aanmelden en 
met ideeën komen die worden gebruikt in de ABW plannen en op de website. Daarnaast zijn er 
ook nog handtekeningen opgehaald voor het behoud van dit schitterende stukje polder. 
 

 


