
BROEKPOLDER OP DE SCHOP
Voorstel  tot verbetering door middel van saneren en herinrichting



Sanering en herinrichting

* 70 ha van de 400 ha gaan op de schop

*  Het concrete uitvoeringsplan moet nog

worden uitgewerkt.

*  De Federatie Broekpolder heeft voorstellen 

uitgewerkt ter bespreking in het overleg.

*  De uitvoering zal tussen de 4 en 7 jaar

in beslag nemen.



De Federatie Broekpolder

De Federatie stelt zich op als een kritische partij in 
het overleg met de gemeente Vlaardingen, 
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland 
en Milieudienst DCMR.

De Federatie is voorstander van de sanering en 
herinrichting om daarmee de vervuiling in het 
ecosysteem van de Broekpolder te stoppen.

Met de herinrichting worden slechte bospercelen 
vervangen door bos met veel meer variatie door het 
aanplanten van verschillende inheemse boomsoorten
en het creëren van een kreek.

Bij de uitwerking van de plannen zet de Federatie 
zich in, om waar mogelijk, de werkzaamheden te 
beperken en zoveel mogelijk waardevol groen te 
handhaven. 



Sanering  en herinrichting

Na onderzoek is in het overleg met de
Federatie Broekpolder vak 8 buiten de 
versnelde procedure gehouden.
Daarmee wordt veel bos gespaard

De leeflaag langzaam laten oplopen tot 
de gewenst hoogte vanaf de 
Watersportweg, dan kunnen de bomen 
langs de weg behouden blijven.

Enkele mooie vitale eiken en esdoorns 
in het Hondenlosloopgebied kunnen 
verplaatst worden binnen het gebied.



Masamuda 
Ontwerp van bureau Stroming

* Een aantal historische gebouwen
van préhistorie tot middeleeuwen 

* Landschapsvoorbeelden uit de tijd 
van de boerderijen.

* Wandelpaden en zichtlijnen 
op de kreek en de gebouwen.

* Het zuidoostelijke deel blijft 
toegankelijk. De mountainbike-
route wordt ingepast.



Hondenlosloopgebied

Meer variatie:

* Meer paden, waterpartijen en bospercelen.

* Een uitbreiding van het hondenlosloopgebied

is een mogelijkheid, in het gebied ten oosten

van het meertje.



Mountainbikecircuit en waterreservoir

Vooral naast het meertje

zijn veel bomen omgevallen

en geknakt.

Hier komt nieuw bos

en een wandelpad. 



Proefbos van de gemeente Rotterdam

Dit bos bestaat uit verschillende boomstroken,

Het proefbos is in de eerste jaren onderhouden 
door de universiteit van Wageningen.
Het is een mooi volwassen bos geworden met 
een gevarieerde ondergroei en een stevige 
humuslaag
We willen dit heel graag behouden.



Veilige werksituatie

Er zullen veel vrachtwagenbewegingen gaan plaats vinden.

De veiligheid van het fiets- en wandelverkeer moet beschermd worden. 

Voorstel:  
Een apart fiets- wandelpad, aan de oostkant van de 
Watersportweg van de Twist tot de fietsbrug

en een tijdelijk fiets- wandelpad aan de westkant vanaf de Polderpoort
tot aan de watersportvereniging de Bommeer.

De Watersportweg wordt dan de aanvoerweg voor het grondtransport.



Bedankt voor uw interesse


