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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. 

Transformatie Woudweg en Holyweg bijna afgerond 

Sinds eind 2006 is er geen Nieuwsbrief meer verschenen. Wij konden slechts afwachten wat er van 
de plannen terecht ging komen. De reconstructie is met wat kleine aanpassingen door bezwaren 
van o.a. Actiecomité Behoud Woudweg nu bijna afgerond. De verbazing en boosheid over de 
geldverslindende inrichting blijft bij vele mensen aanwezig. Een betere toegankelijkheid van het 
gebied was ook wat het actiecomité wilde. De manier waarop het gebied nu op de schop is gegaan 
heeft geleid tot een ongekende en onnodige aantasting van het gebied. Dat was niet nodig 
geweest. De bestaande inrichting die bol staat van natuur en cultuurhistorie had het uitgangspunt 
moeten zijn bij de herinrichting van het gebied.  
 
Boeren zouden graag het gebied willen beheren en hebben inmiddels sommige percelen in 
gebruik voor maaien en beweiding met schapen en koeien. Vele percelen zijn hier echter niet 
meer geschikt voordoor het ontbreken van sloten of andere afscheidingen. De paden kris kras 
door weilanden heen zorgen ervoor dat deze percelen niet door boeren zijn te beheren. Pas nadat 
het één grote wildernis was geworden heeft men een aannemer opdracht gegeven de percelen, 
die niet door boeren worden beheerd, te gaan maaien. Men kwam er toen achter dat 
verschillende percelen helemaal niet meer bereikbaar waren en heeft toen weer nieuwe dammen 
aangelegd terwijl er juist in het kader van de reconstructie dammen waren verwijderd. Nadenken 
over het toekomstige beheer van het gebied behoorde blijkbaar niet tot de plannen. De aannemer 
is erg lang bezig geweest om alles gemaaid te krijgen.  
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De balen gras zijn niet gebruikt als koeienvoer maar zijn tegen hoge kosten afgevoerd naar 
vuilverbranding of composteringsbedrijf. Dit wordt een jaarlijks terugkerend ritueel met alle 
financiële gevolgen. Het is natuurlijk ook van de gekke dat er gras afgevoerd en gecomposteerd 
wordt terwijl het uitstekend als veevoer zou kunnen dienen. 
 
De paden dwars door het land lopen soms zo dicht naast elkaar dat het onbegrijpelijk is dat er echt 
een plan was voor de inrichting van het gebied. De waarde, de authenticiteit van deze oude polder 
is op vele plaatsen vernietigd. Kreekruggen zijn afgegraven, ondanks dat beloofd is dit niet te 
doen. Er is totaal geen rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. De wandelpaden 
zijn nu al helemaal dichtgegroeid met distels en brandnetels waardoor het niet bepaald prettig is 
om een rondje door de polder te maken.  
 

Sommige percelen zijn inmiddels al jaren 
niet meer gemaaid onder het mom van 
ecologie. De brandnetels en distels die hier 
welig tieren zullen voor grote overlast gaan 
zorgen voor de boeren verderop in de 
polder. Die kunnen de onkruiddruk straks 
alleen te lijf door veel te spuiten. Door de 
ecologie is duurzame landbouw dus niet 
meer mogelijk. 
 
De rietruigtes zijn nu nog laag maar gaan 
ongetwijfeld in de nabije toekomst een 
visuele barrière vormen. Door gebrek aan 

onderhoud zal het gebied volgroeien met wilgen. Natuurmonumenten heeft dit al ervaren in de 
Aalkeetbuitenpolder waar de wilgen nu weer worden verwijderd. Er wordt daar €100.000,-- 
uitgegeven om het gebied weer een beetje geschikt te maken voor weidevogels. Hier zal dezelfde 
fout worden gemaakt omdat de onderhoudskosten te hoog zullen worden voor 
GZH/Recreatieschap. 
 
De inrichting heeft er voor gezorgd dat 
bijna het hele gebied verloren is gegaan 
voor de weidevogels terwijl met wat kleine 
aanpassingen zoals voorgesteld door het 
actiecomité, grote delen van het gebied 
geschikt waren gebleven voor weidevogels. 
 
Kortom het resultaat van de reconstructie 
heeft wat ons betreft helaas voldaan aan de 
verwachting. Het is op vele plaatsen een 
slecht onderhouden park geworden waar 
de authenticiteit vakkundig uit is 
weggesneden.  
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Het alternatieve inrichtingsplan van Actiecomité Behoud Woudweg had gezorgd voor behoud van 
wat mooi is met daarnaast een betere toegankelijkheid van het gebied zodat iedereen kon 
genieten van de schoonheid van de omgeving van de Holyweg en Woudweg. Helaas bepalen 
mensen die er nooit komen en die weigeren te luisteren naar geluiden van gebruikers de toekomst 
van dit gebied.  
 
Wij horen graag de mening van anderen hierover. Misschien zijn er mensen die het wel mooi 
vinden. Sommige delen zien er ook wel aardig uit zeker nadat alles gemaaid was. Stuur ons uw 
reactie op woudweg@versatel.nl. 


