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Leve de lente!
De lente zet de Broekpolder in volle bloei! Er zijn nieuwe kalfjes geboren en de vogels fluiten
er op los. De Broekpolder is in de lente eigenlijk op zijn mooist en een heerlijke plek om naar
toe te gaan.
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Informatieavond saneren Broekpolder
Afgelopen dinsdag 19 april werd in een bomvolle zaal van de Polderpoort het nut en de
noodzaak van de saneringsplannen voor de Broekpolder toegelicht. Aan bod kwamen zowel
wethouder Bart de Leede als bestuurslid van de Federatie Broekpolder Paul van Vugt. In het
tweede deel van de avond werden de vragen beantwoord.
Lees hier het verslag van de avond.

Bestuur Federatie ontvangt burgemeester Bert Wijbenga in de Broekpolder
Burgemeester Bert Wijbenga was op bezoek bij de Federatie Broekpolder. Tijdens een
wandeling door het Klauterwoud en een beklimming van de toren vertelden de
bestuursleden van de Federatie over het ontstaan van de Broekpolder, de huidige
ontwikkelingen en ook de uitdagingen waar we voor staan.
Fijn, zo'n betrokken burgemeester!

V.l.n.r. Burgemeester Bert Wijbenga, bestuursleden Federatie Paul van Vugt en Aarnout van
Deursen, wethouder Bart de Leede.

Nieuws uit het Klauterwoud

Positief nieuws is dat de verkregen cofinanciering van het Klauterwoud door het Fonds
Schiedam Vlaardingen E.O. is goedgekeurd. Daarmee komt het beschikbare budget voor de
tweede fase van inrichting op € 120.000,00.
In het Klauterwoud zijn verschillende brugovergangen, deze zullen beveiligd worden voor
rolstoel gebruik. Het bestaande Knuppelpad/ Knuppelbrug zal aangepast worden zodat
toegankelijkheid voor rolstoel mogelijk wordt.
Via het compensatieprogramma aanleg Blankenburgverbinding zijn gelden beschikbaar
gekomen voor de aanleg van het geplande Belevingsbos in het Klauterwoud. Aanleg is
voorzien in 2022/2023.
Verder bestaat het plan een zoek -pad voor kinderen in de peuterleeftijd aan te leggen. Van
de ene vondst wordt op zoek gegaan naar de andere. De opzet is dat het pad past in de
belevingswereld van jonge kinderen om samen met ouders- grootouders een spannend
traject te ontdekken.
Lees hier de hele nieuwsbrief van het Klauterwoud
Bekijk hier de video's van de mogelijkheden voor spelen met en in een rolstoel in het
Klauterwoud

Hulp gevraagd in de Broekpolder
Heb jij zin om je in te zetten voor de natuur in de Vlaardingse Broekpolder? Ben je een beetje
handig? Vind je het leuk om lekker buiten bezig te zijn? Meld je dan aan voor de
Onderhoudsploeg Broekpolder van de Federatie.
Onze mooie Broekpolder is een dynamisch natuur- en recreatiegebied. Dus groeien bomen
en struiken uit, worden paden soms modderig en groeien slootjes dicht. Daarom is de
Federatie Broekpolder op zoek naar mensen, die het leuk vinden om de polder geschikt te
houden voor recreatie. Wij willen een onderhoudsploeg gaan samenstellen, die kleine
werkzaamheden wil uitvoeren, zoals paden bereikbaar houden d.m.v. snoeiwerk, slootkanten
reinigen, en ander klein onderhoud.
Het uitgangspunt is een maandelijkse ochtend of - middag met een groepje van 5 à 6 man of
vrouw. Door de week of in het weekend. Kennis is niet van groot belang, maar interesse in
natuur en een beetje handigheid wel. Als je het leuk vindt kun je je aanmelden
bij paulvanvugt@live.nl.

Nieuwe toevoeging aan MTB Parcours
Recentelijk is er over het talud bij de Polderpoort een nieuw stuk trail van ongeveer 300
meter in de moutainbike route gerealiseerd.
Dit nieuwe stuk trail heeft de naam “homerun” gekregen. Deze naam is gekozen vanwege de
ligging aan het eind van de route en omdat deze uitdagende trail vier keer het talud op en af
gaat. Met de nieuwe trail is het twee-richtingverkeer op dit deel van de route verdwenen en
heeft het mooie parcours er weer een extra attractief onderdeel bij gerkegen. Daarnaast is de
zichtbaarheid van de mountainbike route met de komst van de nieuwe trail vergroot,
waarmee deze recreatieve voorziening in Vlaardingen nóg meer aandacht krijgt.
De aanleg is volledig gerealiseerd door vrijwilligers vanuit de Stichting Mountainbike
Broekpolder. Voor het zwaarste werk was er ondersteuning door een kraan, belangenloos
beschikbaar gesteld door Van Dijk Maasland. De Gemeente Vlaardingen heeft de benodigde
repack ter beschikking gesteld. Het sproeien van het repack met een waterwagen is mogelijk
gemaakt door Struijs Glas-/Gevelreiniging.
Stichting Mountainbike Broekpolder werkt samen met de gemeente Vlaardingen en
Staatsbosbeheer continu aan de verbetering en onderhoud van de route, de bebording en
veiligheid. In dit kader is recentelijk de toegang tot het Bikepark, in de vorm van de
zogenaamde Qualifier, gerenoveerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de verbetering van de
bebording en het vergroten van de veiligheid op kruispunten met fiets- en wandelpaden.
Deze verbeteringen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Gemeente
Vlaardingen en Team Sportservice Zuid-Holland.
Stichting Mountainbike Broekpolder werkt met vrijwilligers en is volledig afhanklelijk van
donaties, subsidies en sponsoring. Voor meer informatie en nieuws over deze unieke
mountainbike route, de stichting en de mogelijkheden om te doneren, kijk dan op de
gloednieuwe website www.mtbvlaardingen.nl

Nieuwe Gebiedsvisie Broekpolder 2040 gereed
De laatste twee jaar is door de Federatie Broekpolder samen met ambtenaren van de
gemeente Vlaardingen en ook met input van medewerkers van Staatsbosbeheer en
Hoogheemraadschap van Delfland gewerkt aan de Gebiedsvisie Broekpolder 2040. Wij zien
deze gebiedsvisie als de toekomstige inhoudelijke basis voor de samenwerking in de
Broekpolder met de gebiedspartijen.
Lees de nieuwe gebiedsvisie op onze website.

Uitgelicht: Wim Riel, Runderschouwer in de polder.
De Federatie Broekpolder heeft mij door de toewijding en inspiratie van Yvonne Batenburg
gemotiveerd om me te verdiepen in het wel en wee van de polder. Ik heb kennisgemaakt
met alle disciplines van de vrijwilligerswerkzaamheden, maar het schouwen in de Ruigte
en het onderhoud en het spelen van kinderen in het Klauterwoud zijn de belangrijkste
zaken waar ik me mee bezighoud.
Vorig jaar zijn er vanwege het beheer 24 hooglanders weggegaan, anders wordt de kudde
te groot. Vanaf dat moment waren er 40 Schotse Hooglanders. Op 18 en 19 maart zijn de
eerste 2 kalfjes van dit jaar geboren en nu eind april zijn er in totaal 8 jonge kalfjes.
Daarmee bestaat de kudde uit 48 runderen die de Broekpolder begrazen. Het gaat met de
kudde op dit punt erg goed.
De Schotse Hooglanders eten voornamelijk gras. Ze eten ook kruiden en in de schaarse
periode gedurende de winter eten ze takken van heesters en snoeien zo de jonge bomen.
Ik heb regelmatig een koe aan de bramenstruiken zien knabbelen. De reuzenberenklauw
wordt ook gegeten, zodat op plekken waar de dieren komen er niet één meer te vinden is.
Het doel van de kudde is een natuurlijk beheer van dit gebied met runderen die hun eigen
voedsel zoekt. Dat doel is voor een groot deel gelukt. Ook de invloed van de kudde op het
landschap is zoals was beoogd. Het landschap verandert. Er blijven bomen en struiken
staan op plekken waar ze de boel met rust laten. De stieren maken stierenkuilen. Ze
graven met hun poten een grote kuil om te laten zien hoe stoer ze zijn. In de kuil heb je
alleen maar zand. Een mooie plek voor vogels en insecten. Het zijn plekken die in de zon
extra opwarmen. Uitdroging van de bovenlaag vindt plaats en lichte lagen worden door de
wind meegenomen. Uiteindelijk groeit het weer dicht, maar met nieuwe soorten aan
planten.
Zo dragen de runderen bij een veranderende polder.
Laten we er vooral van blijven genieten!!
Wim Riel

Schotse Hooglanders in de Broekpolder
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.

Dit jonge kalfje met zijn moeder is prachtig vastgelegd door Sandra Kroos.

Padelsport in de Broekpolder
Vanaf april kan er op Padelclub Vlaardingen gespeeld worden op drie prachtige outdoor
padelbanen van de Polderpoort. Deze racketsport oogt als een mix van tennis en squash en is
inmiddels aan een niet te stuiten opmars bezig.
”Padel is de snelst groeiende sport. Het is dynamisch en spectaculair.” Aldus Olaf Hanno
van Sportcentrum Polderpoort. Hij merkte, dat padel vooral teamsporters aanspreekt.
“Neem een ruime dertigplusser. Die wil bezig blijven, maar merkt dan dat de geest wel wil,
maar het lichaam niet echt meer. Die zoekt iets anders. Niet individueel, maar als team. Dan is
er padel. Dat doe je met zijn vieren. Vandaar, dat die sport zo populair is.”
Wil je het ook eens proberen? Boek je baan via https://padelclubrotterdam.nl/padelclubvlaardingen/

Veerpont de Kwakel vaart weer
Met de veerpont vaar je van de Kwakelweg in Maasland naar de Broekpolder. Er kunnen
fietsen mee. Ook wordt een tussenstop gemaakt bij café 't Jachthuis.
Vaartijden: april en oktober in weekenden en op feestdagen (alleen bij mooi weer) van
11:00 tot 17:50 uur; van mei t/m september dagelijks van 11:00 tot 17:50 uur. Laatste
afvaart: Kwakelweg 17:30 uur | 't Jachthuis 17:40 uur | Bommeer 17:50 uur.

Kinderspeurtocht in de natuur - Broekpolder Vlaardingen-22 mei
Doe jij mee met deze gave speurtocht in het bos van de Broekpolder?
Jij gaat op 22 mei, samen met je vrienden, vriendinnetjes en/of familie op zoek naar de
vermiste hond Dibbes, de hond van de Federatie Broekpolder. Om Dibbes te vinden zijn er
overal op de route hints verstopt. Je kunt met jouw team opdrachten uitvoeren die je met je
telefoon doorstuurt naar het onderzoeksteam. Jij en je team krijgen dan een hint over de
vervolgroute opgestuurd naar je telefoon.
Voor het terugvinden van de hond Dibbes krijg je natuurlijk een leuke beloning!
Wil je meedoen? De speurtocht is geschikt voor kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van
een volwassene. De kosten bedragen €2,50 per kind, ouders gratis. Lees meer op onze
website. Meld je voor 15 mei aan.

Wandelingen in de Broekpolder
Wandel mee met de gidsen van de Federatie in de Broekpolder! Aanmelden en meer
informatie is te vinden via onderstaande links.
Vroege vogelwandeling - zat 30 april: https://bit.ly/33gT0cG
Vroege vogelwandeling - zat 21 mei: https://bit.ly/3HYLL8k
Vroege wandeling - zat 28 mei: https://bit.ly/3HMaXyP
Runderwandeling - vrij 17 juni: https://bit.ly/3BefIic
Zomeravondwandeling - zon 26 juni: https://bit.ly/3Jv1We7

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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