
Beleidsplan Midden-Delfland Vereniging  

Het Midden-Delflandgebied is het groene hart van de Metropoolregio Rotterdam  Den Haag, met een 
agrarisch karakter. Bewoners van de omliggende steden, recreanten, natuurliefhebbers en mensen 
met belangstelling voor cultuur en historie kunnen volop genieten van  dit landschap. Daarom zet de 
Midden-Delfland Vereniging zich al sinds 1977 in voor het behoud en het versterken van de 
kwaliteiten van het gebied. De economische vitaliteit van het Midden-Delflandgebied, in het 
bijzonder die van de boeren, is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

De vereniging zoekt steun en aansluiting bij andere partijen die actief zijn in het gebied: regionale en 
ook landelijke organisaties, verenigingen, overheden die bijdragen aan de doelen van de vereniging. 
Samen met hen kan de vereniging meer bereiken.  

De centrale missie van de Midden-Delfland Vereniging is: 
‘Behouden, versterken en vitaal houden van het bijzonder groen en open  landschap van het 
Midden-Delflandgebied en het bevorderen van verantwoorde recreatie in dit gebied.’ 
 
Vanuit deze missie richt de vereniging zich op de volgende doelen: 

1. Verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van het gebied 
2. Bewaken van dit bijzondere landschap en de natuur van Midden-Delfland 
3. Verbinden van de omliggende steden met dit platteland 
4. Bevorderen van de recreatie met respect voor het rustige, landelijke karakter 

 
Bijzonder Provinciaal Landschap 
Eind 2017 is het Midden-Delflandgebied door de provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot Bijzonder 
Provinciaal Landschap. Daarmee verkreeg het  gebied als  eerste in Nederland  deze status, die is 
gebaseerd op de wet Natuurbescherming. De Midden-Delfland Vereniging was een van de vele 
partijen, die de gemeente Midden-Delfland steunden bij het onderbouwd verzoek hiertoe bij de 
provincie. Met haar activiteiten wil de vereniging de betekenis van deze status verder invulling geven 
en uitbouwen. 
 
Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP) 
Het Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP) van de gemeente Midden-Delfland  is voor de 
Midden-Delfland Vereniging het referentiekader. Dat geldt zowel voor haar eigen activiteiten als voor 
het beoordelen van voorgenomen ruimtelijke ingrepen  in het Midden-Delflandgebied. Dit LOP is 
eind 2009 door de raad van de gemeente Midden-Delfland vastgesteld,  en onderschreven door de 
gemeenteraden van Delft, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Aan de totstandkoming van het LOP 
heeft de vereniging  een stevige inbreng geleverd. 
 
Het LOP benoemt zes kernkwaliteiten van het Midden-Delflandgebied: 

1. De agrarische kwaliteit (koe in de wei) 
2. De openheid 
3. Het robuuste watersysteem 
4. De robuuste natuur 
5. De cultuurhistorische waarden 
6. De verbinding tussen stad en land 

Deze kernwaarden worden vertaald in opgaven voor de komende jaren, zowel voor het hele gebied 
als (meer gedetailleerd) voor alle 19 afzonderlijke polders in het gebied. In het LOP is ook een koers 
voor de ontwikkeling van het gebied tot 2025 opgenomen. 



 
Prioriteiten  
Bij het uitwerken van haar doelen hanteert de Midden-Delfland Vereniging de volgende prioriteiten: 
 

 Het agrarische, groen en open veenweidelandschap van Midden-Delfland staat centraal. 
Nieuwe ontwikkelingen in het gebied worden door de vereniging vooral beoordeeld op hun 
effect op het landschap. Dit cultuurlandschap wordt voornamelijk gedragen en beheerd door 
de rundveehouderij. Daarnaast is een verantwoord waterbeheer essentieel voor het behoud 
van dit landschap. 

o Soms doen zich ruimtelijke ontwikkelingen voor die in strijd zijn met het behoud van 
het open, groene en rustige landschap. Dan zal de Midden-Delfland Vereniging in 
overleg met de  initiatiefnemer proberen deze bedreiging weg te nemen. Mocht dat 
niet lukken dan zal de vereniging in zwaarwegende gevallen de belangen van het 
landschap tot bij de rechter verdedigen. 

o De (melk)veehouders in het gebied worden, net als elders, geconfronteerd met 
aspecten als wereldhandel, milieueisen, opvolgingsproblemen etc. Daarnaast spelen  
zaken als hoge grondwaterstand en kleinschaligheid. Daar waar mogelijk zal de  
vereniging de boeren in het gebied ondersteuning bieden, met inachtneming van de 
gewenste landschappelijke, recreatieve en natuurwaarden. 

o Het water in Midden-Delfland met de bijbehorende oevers en kades is niet alleen 
een aantrekkelijk visueel  en ruimtelijk element. Het beheer ervan is in de loop van 
de eeuwen, onder meer door de bodemdaling, een complex systeem geworden dat 
beheerd wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarbij spelen zaken als 
veiligheid (waterberging, kadeversterking), waterkwaliteit (voor flora en fauna) en 
het recreatief gebruik van de watergangen en de kades een rol. De  vereniging geeft 
prioriteit aan de cultuurhistorische betekenis en natuurwaarden van het water. 

 Voor de Midden-Delfland Vereniging zijn het aantrekkelijke landschap en de recreatie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het landschap niet zo mooi was, zou het voor de 
recreanten veel minder aantrekkelijk zijn. Maar de recreanten zijn op hun beurt weer (een 
deel van) de legitimering van het streven naar behoud van dit landschap. Een ruimtelijke 
zonering staat daarbij centraal: een intensiever gebruikte ‘schil’ rond de steden met 
daarbinnen een extensief gebruikte kern. De vereniging ontplooit allerlei activiteiten om  
recreanten naar het gebied te halen. Al 20 jaar vormen de Midden-Delfland Dag(en) daarvan 
het jaarlijkse hoogtepunt. 

 De  vereniging zet in op het  l verbinden van de stedelijke omgeving en haar bewoners met 
het platteland. De nadruk ligt hierbij op goede en veilige fiets- en wandelverbindingen, 
alsmede een aantal aantrekkelijke ‘poorten’, waar de automobilist zijn auto kan achterlaten 
en wandelend, fietsend, skeelerend, varend of anderszins het gebied kan bezoeken. De focus 
ligt op het realiseren van nog ontbrekende poorten en dito schakels in het netwerk van 
wandel- en fietsroutes. De ereniging onderneemt allerlei activiteiten om de schoonheid van 
het nabije polderlandschap onder de aandacht te brengen van de stedeling. 

 Ook de natuurwaarden van Midden-Delfland vormen een belangrijke prioriteit voor de 
vereniging. De stand van de natuur in het gebied is onder meer af te lezen uit de stand van 
de weidevogels. De weidevogels zijn afhankelijk van een veelheid van factoren, waaronder 
het weidebeheer, de (grond-)waterstand, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Veel boeren 
in Midden-Delfland willen wel goed zorgen voor de vogels op hun grasland, maar dat is nog 
niet zo eenvoudig. Daar waar zich mogelijkheden voordoen, probeert de  vereniging het 
belang van de natuur in het gebied onder de aandacht te brengen en te beschermen.  



 
 
Actuele projecten  
Zoals onder de prioriteiten is beschreven, is de Midden-Delfland Vereniging alert op plannen van 
andere partijen, die in strijd kunnen zijn met de missie van de vereniging dan wel  juist kansen bieden 
om die missie te realiseren. Hieronder op een rijtje een aantal projecten (in willekeurige volgorde en 
niet uitputtend). 
 

 Zwethzone 
Het gebied rond de Wateringse Zweth (op de grens van de gemeenten Midden-Delfland en 
Westland) is de afgelopen jaren prachtig ingericht. Maar, nog maar nauwelijks af, of het 
wordt alweer bedreigd door de plannen om de parallel daaraan liggende provinciale weg (de 
Wippolderlaan/N211) te verbreden. Bovendien zouden de aansluitingen met de Laan van 
Wateringse Veld en de Veilingroute (N222) ongelijkvloers (bovengronds) aangelegd worden. 
Dat zou een forse inbreuk zijn op de Zwethzone, zowel qua ruimte als ook in de zin van 
geluidbelasting. 
 

 A4 door Midden-Delfland  
De A4 tussen Delft en Schiedam is enkele jaren geleden aangelegd en eind 2015 geopend. 
Mede door de inspanningen van de Midden-Delfland Vereniging stemt de wijze waarop deze 
in het landschap is opgenomen tot tevredenheid. Het is een mooi voorbeeld van hoe een op 
zich ongewenste doorsnijding van een kwetsbaar landschap kan worden vormgegeven.  
Maar nu zijn er al weer plannen om deze rijksweg te verbreden. Het gerealiseerde subtiele 
evenwicht tussen allerlei belangen staat na een paar jaar alweer op de tocht. 
 

 Blankenburgverbinding 
Zeer tegen de zin van de Midden-Delfland Vereniging en ondanks haar verzet daartegen 
heeft de hoogste bestuursrechter de aanleg van de Blankenburgverbinding (tussen de A20 bij 
Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg) in de zomer van 2018 goedgekeurd. De vereniging 
blijft desondanks de aanleg  kritisch volgen opdat de gevolgen  voor het landschap en de rust 
in het gebied zo klein mogelijk blijven. 
 

 Woningbouwopgave 
De rijksoverheid wil voor 2025 een enorme woningbouwopgave realiseren. De gemeente 
Midden-Delfland staat voor een opgave van vele honderden woningen en de omliggende 
steden voor een opgave van vele duizenden woningen. Voor zover deze plannen binnen de 
kernen en de steden worden gerealiseerd, bestaat de kans dat de horizon van het open 
gebied wordt aangetast. Erger nog zou het zijn als het groene en open gebied zelf hiervoor 
zou worden opgeofferd. 
 

 Woudseweg/N223 
Er zijn plannen om deze weg anders in te richten. Op een parallelweg zouden de fietsers en 
het landbouwverkeer gemengd  worden en ter plaatse van de Molenlaan (bij de 
Molenwatering / Zijde) zou een rotonde moeten komen. Deze plannen vormen een 
bedreiging voor de openheid en de rust van het landschap en de veiligheid van de fietsers.  
 

 
 



Werkwijze  
De vereniging denkt vanuit haar missie constructief mee in de planprocessen die door overheden of 
particulieren worden georganiseerd. Daartoe neemt zij zitting in plan-teams, neemt deel aan 
ontwerpsessies en, discussiebijeenkomsten en maakt gebruik van formele mogelijkheden voor 
zienswijzen. Zo nodig dient de vereniging een bezwaarschrift in en volgt een gerechtelijke procedure. 
 
Binnen dit soort planprocessen en ook daarbuiten zoekt de  vereniging de samenwerking met andere 
organisaties, die in het gebied actief zijn, bijv. vanuit het belang van natuur en milieu. Voorbeelden 
van deze organisaties zijn Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de 
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming uit Den Haag. Ook met agrarische 
belangenorganisaties  als LTO Noord afdeling Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging  
Vockestaert,  Stadsboeren Rotterdam etc worden de krachten zonodig gebundeld. 
 
Ook neemt de Midden-Delfland Vereniging zelf initiatieven tot gesprekken en bijeenkomsten met 
bijv. bewoners, ondernemers, , ambtenaren, wethouders en burgemeesters om zorgen te delen, 
plannen te ontwikkelen, voortgang te peilen, thema’s te agenderen etc. 
 
PR en publiciteit 
Om de leden te informeren en om bij anderen het Midden-Delflandgebied onder de aandacht 
te brengen, want  ‘onbekend maakt onbemind’, ontwikkelt de vereniging een breed scala aan 
activiteiten. Sinds 1999 organiseert zij de jaarlijkse Midden-Delfland Dag(en) in juni wanneer 
iedereen kan genieten van alle moois van het gebied, dat dan nadrukkelijker dan anders – 
vooral door de boeren en  andere ondernemers  – met een jaarlijks wisselend thema wordt 
gepresenteerd. 
 
Voor de leden verschijnt vier keer per jaar bij de wisseling van de seizoenen de Midden-
Delfkrant (verenigingsmagazine) met nieuws, columns, achtergrondartikelen etc. over 
landschap en natuur, cultuurhistorie, veehouderij en de recreatiemogelijkheden in het 
gebied. Ook de activiteiten van de vereniging en de verschillende werkgroepen, waarin meer 
dan 100 vrijwilligers actief zijn, komen aan bod. Eens per twee jaar verschijnt een dubbeldikke 
fullcolor Midden-Delfkrant Special, gewijd aan een centraal thema.  
 
Het verenigingsmagazine biedt al meer dan 40 jaar leesplezier. Maar het is belangrijk om ook 
online actief te zijn, via de verenigingssite en social mediakanalen als Facebook, Instagram, 
Twitter en LinkedIn die een enorm bereik hebben via met name de smartphone. Elke maand 
ontvangen leden een digitale nieuwsbrief. De vereniging wil zoveel mogelijk via internet 
(jonge) mensen (nog meer) interesseren, binden en betrekken bij het Midden-Delflandgebied 
om dat te behouden ook voor toekomstige generaties.  
 
Het gedachtengoed en het bestaan van de Midden-Delfland Vereniging wordt verder onder de 
aandacht van het publiek gebracht met een informatiestand op  markten, festivals, beurzen etc . 
 
Daarnaast geeft de vereniging tal van folders uit over  wandel-, fiets-, mountainbike-, skeeler- en 
vaarroutes in het Midden-Delflandgebied. Tot slot brengt de vereniging ook andere publicaties uit, 
zoals het foto- en verhalenboek Knotwilgen en andere kanjers. Bijzondere bomen uit Midden-
Delfland (2018).  


