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Leve de zomer!
Het is volop zomer in de Broekpolder! Het loont de moeite om een keer vroeg uit je bed te
springen. Het is dan sprookjesachtig mooi en je hebt het hele bos voor je zelf!
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Stand van zaken Sanering Broekpolder
Op 12 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om
een financiële bijdrage te leveren aan de bodemsanering en herinrichting van een beperkt
deel van de Broekpolder. Wat gaat er nu gebeuren?
Wat is de verwachte start van de sanering van de Broekpolder?
Nu de financiering rond is wordt er een projectleider aangesteld voor de organisatie en
uitvoering. Het plan van bureau Stroming moet verder uitgewerkt worden. Daar worden
partijen en burgers bij betrokken. Naar verwachting gaan de werkzaamheden begin 2023
starten. De werkzaamheden duren 5-7 jaar. Na deze werkzaamheden is de sanering van de
gehele Broekpolder afgerond.
Waarom wordt het vervuilde slib niet weggehaald?
In de Broekpolder ligt sinds de jaren ’70 een laag verontreinigd slib met een dikte van
ongeveer 8 meter. Het verwijderen van dit slib is financieel niet haalbaar en zal het gebied
voor lange tijd verwoesten. Met het aanbrengen van een laag grond van een betere kwaliteit
op het slib, een zogeheten ‘leeflaag’, wordt doorvergiftiging voorkomen. Verspreiding van
verontreiniging wordt voorkomen door de aanleg van een niet doorlatend watersysteem in
de opgebrachte laag zodat regenwater niet meer in contact komt het het grondwater. Het
aanbrengen van een leeflaag is in Nederland een veel gebruikte methode om de risico’s van
een verontreinigde bodem te minimaliseren.
Is de sanering een opmaat naar woningbouw?
Nee, zowel de provincie, als de gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven, dat de Broekpolder
een natuurlijk onderdeel uitmaakt van het Bijzonder Provinciaal Landschap. Woningbouw is
daar volledig uitgesloten. Bovendien is voor woningbouw een dikke laag zand nodig, in de
Broekpolder wordt juist een leeflaag van grond aangebracht wat er voor zorgt dat bomen en
planten er goed kunnen groeien.
Heb ik als bezoeker of bewoner last van de plannen?
Van de uitvoering ga je als bezoeker zeker het een en ander merken. De Vlaardingse raad
heeft een motie aangenomen over de bodemaanpak in de Broekpolder. In die motie staat de
voorwaarde dat bodemaanpak en herinrichting gefaseerd plaats gaat vinden en dat de
bezoekers zo min mogelijk last mogen krijgen van de werkzaamheden.
Wat is de rol van de Federatie in het saneringsproces?
De Federatie Broekpolder stelt zich op als kritische partij richting de gebiedseigenaren
Staatsbosbeheer en de gemeente Vlaardingen, het hoogheemraadschap Delfland en
Milieudienst DCMR. Het bestuur is voorstander van de sanering om daarmee de
doorvergiftiging in de Broekpolder te stoppen, de aantrekkelijkheid van het gebied te
versterken en de waterkwaliteit te verbeteren. De Federatie heeft zich in de afgelopen jaren
hard gemaakt om alleen de meest vervuilde delen waar de doorvergiftiging van drins een
probleem is, mee te nemen in de plannen.
Op de hoogte?
Via deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de
sanering in de Broekpolder. Heb je vragen, dan kun je deze stellen aan de secretaris van de
Federatie via secretaris@federatiebroekpolder.nl
Meer lezen?
Kijk dan op de homepagina van www.broekpolder-vlaardingen.nl. Daar staat alle informatie
over de sanering met bodemaanpak, bosomvorming en herplant op een rij.
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Broekpolder: van heet hangijzer naar geliefd groen
- een stukje geschiedenisHoe tussen 2002 tot 2008 vijftig jaar politieke polarisatie over de Broekpolder
geleidelijk kantelde tot een breed gedragen inrichtingsplan
Door Peter Kadee, Fred Meerhof en Ad de Rooij
Juni 2022
Aanleiding
Velen weten dat in 2009 het gemeentebestuur van Vlaardingen met een grote meerderheid
het besluit nam voor een groene en recreatieve Broekpolder. Daarmee kwam een einde
aan ruim vijftig jaar politieke en bestuurlijke twisten. Weinigen weten hoe die ommekeer in
de jaren daarvoor plaats kon vinden. Heel begrijpelijk want dat verhaal is nog niet eerder
opgetekend. Omdat nu ook de laatste van de drie initiatiefnemers van toen zijn rol bij de
Federatie Broekpolder na twintig jaar heeft beëindigd vinden wij het een mooi moment om
terug te kijken en kort onze kennis en ervaringen hierover te delen.
Lees hier het hele verslag

Verkeerstelling in de Broekpolder
Op drukke dagen is het lastig een parkeerplekje te vinden in de Broekpolder. Vooral op de
Watersportweg zie je dan veel auto's in de berm geparkeerd. Dat brengt onveilige situaties
met zich mee. De gemeente gaat in augustus een verkeerstelling organiseren in de
Broekpolder en daarbij ook het parkeergedrag van de bezoekers in kaart brengen. Daarmee
krijgen we meer inzicht in de behoefte aan parkeerruimte. Met deze gegevens gaat de
gemeente in gesprek met verschillende partijen die actief zijn in de Broekpolder. De
Federatie en Staatsbosbeheer zijn betrokken bij de voorbereiding van het onderzoek.

Onderhoudsploeg actief in de Broekpolder
Zaterdag 2 juli om negen uur is onder schitterende weersomstandigheden de
onderhoudsploeg Broekpolder gestart. In verband met vakantie en werk waren we met een
klein groepje; vier man en vrouw. Maar dat heeft de productiviteit niet mogen drukken. Van
de gemeente heeft de Federatie materialen gekregen, zodat we de werkzaamheden goed
konden verrichten. De vier vrijwilligers hebben hun eerste activiteiten voor in en om het
Klauterwoud uitgevoerd, gewapend met kruiwagen, snoeischaren, betonscharen en een
heggenschaar en beschermd met fijne werkhandschoenen.
Het Knuppelpad en paden rondom de Kreek zijn van hun overdadige riet verlost,
overhangende takken zijn gesnoeid en hier en daar werd voorzichtig een Reuze Berenklauw
afgesneden. De felle zonneschijn zorgde voor behoorlijk wat hitte, daarom was de koffiestop
best wel prettig. Al koffie drinkend en pratend, leerden we elkaar zo ook wat kennen en het
klikte goed.Om twaalf uur sloten we deze eerste actie zeer bevredigend af.
Elke eerste zaterdag van de maand gaan we deze activiteit voortzetten. Mocht je er voor
voelen om lekker buiten te zijn en, in het tempo dat bij je past, mee te helpen de paden en
sloten in de Broekpolder goed bereikbaar te houden, kan je je melden
via paulvanvugt@live.nl
Hartelijke groet,
Paul van Vugt, onderhoudsploeg Broekpolder

Vlaardings Sportfeest zaterdag 19 augustus Polderpoort
Op vrijdag 19 augustus viert Ben in Beweging, de beweegmascotte van Vlaardingen, zijn
verjaardag. Hij nodigt alle kinderen tussen de 3 en 8 jaar uit om dit sportief te vieren. Speciaal
voor het sportfeestje, waar kinderen allerlei sporten van Vlaardingse sportaanbieders
kunnen uitproberen, wordt de Polderpoort Vlaardingen omgetoverd tot een waar
sportparadijs.
Lees er alles over op onze website https://www.broekpoldervlaardingen.nl/agenda/2022/08/vlaardings-sportfeest-polderpoort

Genomineerden bekend Fotowedstrijd Federatie Broekpolder
In de afgelopen maanden kon je jouw mooiste foto van de Broekpolder opsturen. Een jury die
bestaat uit hobbyfotograaf en fervent bezoeker van de Broekpolder Paul Meuldijk, de
winnaar van de vorige editie Ada Onderdelinden en nieuw bestuurslid van de Federatie
Saskia Smit, heeft de foto's beoordeeld. Zij waren onder de indruk van de hoeveelheid en
kwaliteit van de ingezonden foto's.
Genomineerden
De genomineerden zijn in willekeurige volgorde: Nico Kruijsse, Karen de Geus, Michel van
der Vis en Arie Janson. Zij worden uitgenodigd de prijsuitreiking bij te wonen. De jury
bedankt iedereen die een foto heeft ingezonden zeer hartelijk voor hun inzending.
Prijsuitreiking
Op 9 september om 16.00 uur is de prijsuitreiking in de Polderpoort en wordt bekend
gemaakt welke foto's er op het nieuwe entreedoek bij de A20 komen te hangen.

Onrust in de polder
Er zijn de afgelopen tijd veel kalveren geboren in de kudde Schotse Hooglanders van de
Broekpolder. De koeien zijn uiteraard erg zuinig op hun kroost en zijn daardoor onrustig.
Geef daarom de dieren de ruimte en kom vooral niet te dichtbij.
Ook zijn de koeien vruchtbaar en worden ze gedekt door de stier. Dit kan zorgen voor reuring
en onrust in de kudde. Wist je dat er geen specifiek paarseizoen is voor de Hooglanders? 2 tot
3 maanden na de geboorte van een kalfje laat de koe de stier weer toe
We hoeven het onze nieuwsbrieflezers eigenlijk niet te vertellen weten we uit ervaring maar
hier zijn kort de regels op een rij voor een veilige wandeling door de Ruigte.
Houd altijd minimaal 25 meter afstand tot de runderen.
De runderen niet voeren.
Hoe zacht ze er ook uitzien, het is niet toegestaan om de runderen te aaien.
Houd honden aan de lijn. De runderen kunnen honden als bedreiging zien.
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In the picture: Hondenspeeltuin Broekpolder
Aan de rand van de broekpolder, aan de zijde van de sportclub Victoria '04 en Hockey Club
"Pollux" is de Hondenspeeltuin gevestigd. Plezier voor mens en hond op een omheind
losloopgebied met veel speelmogelijkheden staat hier voorop. Doordat het terrein omheind
is, kunnen ook de jonge honden onbezorgd rennen en spelen. Dit is erg goed is voor hun
socialisatie en ze kunnen goed hun energie kwijt.
Het gebied is ruim 2.6 ha. groot, waarvan 1.5 ha. openbaar en 1.1 ha. voor honden met een
“karaktertje” die ergens anders moeilijk los kunnen lopen Ook voor deze steeds grotere
groep honden is er de mogelijkheid om onbezorgd te kunnen rennen en spelen met hun
soortgenoten. Hiermee is dit de grootste hondenspeeltuin van Nederland.
De Hondenspeeltuin is maandag, woensdag, zaterdag en zondag geopend. Kijk voor de
openingstijden en meer informatie op https://www.hondenspeeltuinbroekpolder.nl

Foto van het puppenuurtje in de Hondenspeeltuin Broekpolder

Kort Nieuws
Federatie houdt informatiewandelingen
Speuren naar de Federatiehond Dibbes
Avondvierdaagse weer door de Broekpolder
Archeologiedagen Masamuda groot succes
Volkstuinvereniging Broekpolder leden krijgen weer eigen stukje tuin
Scoutinggebouw officieel geopend op 21 mei
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Wandelingen in de Broekpolder
Wandel mee met de gidsen van de Federatie! Aanmelden en meer informatie is te vinden via
onderstaande links.
Zomeravondwandeling - woe 13 juli: https://bit.ly/3HUcl2r
Zomerochtendwandeling - zat 23 juli: https://bit.ly/36fQpkx
Zomeravondwandeling - woe 3 augustus: bit.ly/3oSX4ay
Zomeravondwandeling - don 18 augustus: bit.ly/3rPGPwX
Nazomerwandeling - zon 28 augustus: https://bit.ly/3LEny9U
Najaarswandeling - zat 17 september: https://bit.ly/3sEzsYE
Runderwandeling - zat 24 september: https://bit.ly/33llnqb
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Fotogeniek Broekpolder
Dat de Broekpolder fotogeniek is, weten we natuurlijk allemaal! Op onze Instagram delen we
veel mooie foto's. Heb je ook een mooie foto gemaakt? Gebruik dan de hashtag
#broekpoldervlaardingen of tag ons in je foto! We delen hem graag.

Volg je de Broekpolder al op social media?

Dit is de nieuwsbrief van en over natuur- en recreatiegebied de Broekpolder.
Deze wordt verzorgd door Stichting Federatie Broekpolder.
Input kan worden verstuurd naar jrobinson@derodedraad.nu
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