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Distels in de Broekpolder

De distels in de Broekpolder blijven plakken op de vacht van de Hooglanders. Ze hebben er

door hun stugge vacht en huid geen last van maar het ziet er wel bijzonder uit! Lees hier wat

de boswachter vertelt over distels en de Schotse Hooglanders.

https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/.../schotse...

Foto's: Tineke Oostveen

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. 

Deze maand is de nieuwe projectleider Pieter de Koning gestart. Pieter is werkzaam

bij de gemeente Vlaardingen en voorheen betrokken bij het beheer van o.a. de

Broekpolder. 

De te saneren gebieden waren al bekend (Hondenuitlaatgebied, Masamuda en het

gebied ten noorden daarvan), de komende weken worden de precieze grenzen

vastgesteld. 

De aanbesteding wordt voorbereid, daarvoor wordt het plan Stroming gedetailleerd

uitgewerkt. 

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. 

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. 

Harry Nagel: jonge spreeuw in de Broekpolder:

Golfclub Broekpolder midden in de renovatie

We spreken Henk Spoon die als baancommissaris verantwoordelijk is voor de grote en 2 jaar

durende renovatie die momenteel bij Golfclub Broekpolder plaatsvindt. Deze renovatie is

nodig om de golfbaan van ruim 63 hectare en 18 holes weer terug te brengen aan de

Nederlandse top, waar deze na de aanleg in 1981 jarenlang toe behoorde. De bomen en

struiken die destijds aangelegd waren om de kale vlakte snel een groen aangezicht te geven

dreigen nu de fairways te overwoekeren. Je mag echter in de Broekpolder niet zomaar een

schop in de grond steken vanwege de vervuilde sliblaag die ook onder de leeflaag op de

Golfclub ligt. De renovatie bestaat daarom uit een grondaanpak, een waterbergingsplan en

een beheerplan voor het groen. De geplande opleverdatum is medio 2023.

Lees het hele interview op https://www.broekpolder-

vlaardingen.nl/nieuws/2022/09/golfclub-broekpolder-midden-renovatiewerkzaamheden
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Droogte in de Broekpolder

De droogte in Nederland was ook goed te zien in de Broekpolder. Waar er op andere tijden in

het jaar geen gebrek is aan water was het nu op enkele plekken zo droog dat het beeld van de

Broekpolder er opeens heel anders uit zag. 

Foto Pieter Oei

Onderhoudsploeg zorgt voor mooie doorkijkjes en toegankelijke paden

Zaterdag 6 aug is de onderhoudsploeg weer actief geweest in de Broekpolder.  Met zes man

en vrouw sterk is er weer veel werk verricht. Gewapend met schrobzaag, takkentang,

snoeischaar en één elektrische kettingzaag heeft de onderhoudsploeg in een drietal secties

in de Broekpolder zijn sporen achter gelaten.

Ten noorden van de sportvelden is het veld, dat in de loop der jaren is overwoekerd met

elzenopschot, zodanig teruggesnoeid, dat de meertjes in de Ruigte weer zichtbaar zijn vanaf

het fietspad. Vanaf nu kunnen de runderen onze taak weer gaan overnemen om dit gebiedje

te verlossen van een teveel aan elzen.

Een tweede activiteit was het weer toegankelijk maken van twee wandelpaden. Beide paden

waren in de loop van een paar jaar volledig dichtgegroeid met boompjes en braamstruiken.

Wij hebben, als pioniers in het Amazonegebied, de paden weten te heroveren op de wilde

natuur. Nu kan er weer een fijne wandeling gemaakt worden in het gebiedje ten oosten van

het meest zuidelijke meertje in de polder.

Tenslotte hadden we nog wat tijd en energie over om een boom, die in de afgelopen maand

over een pad was gevallen, zodanig weg te zagen dat het pad niet meer werd geblokkeerd.

Op zaterdag 1 oktober om 9. 00 uur zullen we weer een ander stukje van de polder gaan

opknappen. Liefhebbers kunnen zich altijd opgeven bij paulvanvugt@live.nl

Hartelijke groet,

Paul van Vugt, onderhoudsploeg Broekpolder

Nieuw doek entree Broekpolder

Op 9 september  zijn tijdens een feestelijke uitreiking de winnaars bekend gemaakt van de

foto wedstrijd van de Federatie Broekpolder. De winnende foto's van Michel Van Der Vis en

Nico Kruijsse krijgen een plekje op het nieuwe doek bij de entree van de Broekpolder.

Karen de Geus en Arie Janson kregen een eervolle vermelding van de jury. De twee jongste

deelnemers Siem Onderdelinden en Kick Suisse kregen een aanmoedingsprijs.

We bedanken onze sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijzen: Adventure

Vlaardingen, Bommeer Clubhuis, Polderpoort Vlaardingen, Sushi A20, Semaphore Signs.

We bedanken ook de Juryleden Ada Onderdelinden en Paul Meuldijk voor hun inzet en

scherpe focus. Belangrijk in de keuze voor de genomineerde foto's was onder meer de

herkenbaarheid van de Broekpolder. Hier lees je het juryrapport van de prijswinnende

inzendingen.

 

Winnende foto van de fotowedstrijd door Michel Van Der Vis

Alle genomineerden van links naar rechts: Arie Janson, Karen de Geus, Michel Van Der Vis, Nico Kruijsse,

Siem Onderdelinden en Kick Suisse (foto Ada Onderdelinden).

Sportnieuws uit de Broekpolder

Ook sport lijdt onder hoge energieprijzen

8 oktober golfen voor Kika

Maak kennis met Jeu de Boules Vlaardingen

Hoge ambities van Deltasport

Vlaardingse jeugd zet sportief Vlaardingen op de kaart

Lever nu nog je oude sportspullen in bij jouw club in de Broekpolder voor de
sportspullenbank!

 

Van heet hangijzer naar geliefd groen

Hoe 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

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 het hele verhaal op https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/blog/2022/07/van-heet-

hangijzer-naar-geliefd-groen-stukje-geschiedenis

Zomerse Berichten

De Vlaardingen Cultuur ook bekend in Peru

In jaren tussen 2006 en 2012 zijn wij veelvuldig in Peru geweest. Paul (van Vugt) als tandarts

met enkele collega’s en ik als tolk Spaans. We hebben daar twee keer per jaar

tandheelkundige hulpverleend op scholen in de berggebieden rond Cusco, donde no hay

dentista, waar geen tandarts is.

Dat waren hele bijzondere ervaringen.

Na onze werkweken bezochten we meestal een deel van dit prachtige land, waaronder de

Machu Picchu en de Colca Canyon. Dit laatste gebied is moeilijk te bereiken. Eerst van Cusco

een paar uur vliegen naar een andere stad, daarna bijna een dag met de bus naar de rand van

de Canyon, waarbij we (in de bus) hoogtes overbrugden van meer dan 5000 meter.

Ons doel was afdalen in de canyon, twee dagen aan de wandel en aan het eind van de canyon

weer omhoog.

Eenmaal afgedaald zaten we dus een aantal dagmarsen van de bewoonde wereld vandaan.

Daar beneden wachtte een gids op ons met wie we de wandeltocht zouden maken.

Al lopend vroeg hij wie we waren, wat we in Peru deden en waar we vandaan kwamen.

Onze gids was een jonge vent en heel leergierig, hij probeerde naast Engels ook Duits te leren

en veel van geschiedenis te weten te komen.Toen wij vertelde dat wij in Vlaardingen wonen,

riep hij opgetogen uit: “ ah La cultura de Vlaardingen".

Hij had het dus over de Vlaardingencultuur waarvan in onze Broekpolder sporen zijn

gevonden!

10.000 kilometer van huis is Vlaardingen dus ook (bij sommigen 

😉

) een begrip.

Hermine Koning en Paul van Vugt

Foto:  Arie Janson 

Met deze zomerse foto van het Bommeer kreeg Arie Janson een eervolle vermelding van de jury in de

fotowedstrijd van de Broekpolder. 

Klauterwoud nieuws

Eind oktober wordt de bedekking van de knuppelbrug/pad vervangen door hard houten

planken. Hierdoor  wordt het beter toegankelijk voor alle bezoekers. Een mooie verbetering

van het Klauterwoud.

Vogelkijkhut Alkeetbuitenpolder

Genieten van de vogels in de Broekpolder? Dat kan natuurlijk in het hele gebied! Toch waren

er ook veel vogelliefhebbers die de vogelkijkhut aan de rand van het gebied uitkozen voor

hun vogelkijkplezier. Maar wie nu gewapend met verrekijker naar deze plek gaat, staat toch

mooi beteuterd te kijken: De hut is weg! Wat is er aan de hand? De vogelkijkhut was van

Natuurmonumenten. Helaas trok de hut heel wat vreemde vogels: vernielingen, zwerfafval

en vuurwerk waren aan de orde van de dag in de hut tot verdriet van vogelliefhebbers én van

Natuurmonumenten. Regelmatig bezoek van de toezichthouder van Natuurmonumenten

haalde helaas niet veel uit en dagelijks toezicht was geen haalbare kaart. Daarop heeft

Natuurmonumenten besloten om de Vogelkijkhut weg te halen. Vogels kijken doe je hier dus

helaas voortaan zonder een afdak boven je hoofd.

 Peter van Dongen

Kort Nieuws

Dienstregeling Kakelbont per 1 oktober aangepast
https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/nieuws/2022/09/kakelpont-tijden-aangepast

8 oktober: Boerenoogstdag Schaapskudde Vockestaert
https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/agenda/2022/10/boerenoogstfeest-schaapskudde-
vockestaert
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13 oktober: Creatieve Vaartocht Jongkind met Andante
https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/agenda/2022/10/creatieve-vaartocht-jongkind

Bijzondere bezoekers in en nabij de Broekpolder

Met veel geduld legde Vincent Verkuil deze vos vast die op jacht was in

de Alkeetbuitenpolder. Ook maakt hij een fraaie fotoreportage van de beschermde visarend -

in een bijzondere actie- die een aantal weken in de Broekpolder verbleef. 

Foto's Vincent Verkuil

Wandelingen in de Broekpolder

Wandel mee met de gidsen van de Federatie! Aanmelden en meer informatie is te vinden via

onderstaande links. 

🚶

Ontmoetingswandeling - zat 1 oktober https://fb.me/e/2bJOGLvak

🤫

 Stiltewandeling - zon 2 oktober: https://bit.ly/3I41cMs 

🍄

 Herfstwandeling - zat 26 november: https://bit.ly/3oSPFbp 

🐂

 Runderwandeling - zat 17 december: https://bit.ly/3sGsSkm

❄

 Winterwandeling - zon 18 december: https://bit.ly/3gMRBOh

 

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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