FEITEN SANERING OP EEN RIJ
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Sanering van vervuilde grond is een wettelijke plicht voor gebiedseigenaren en geen
keuze van lokale bestuurders.
De sanering in de Broekpolder wordt gecombineerd met bosomvorming en herinrichting.
Aanpak gaat deel voor deel: leeflaag, herinrichting en herplant; dan pas volgende vak.
Nu saneren: dan betaalt de Provincie 70% van de sanerings- en herinrichtingskosten.
Of binnen 30 jaar: dan moet de gemeente alles zelf betalen, ook de herplant.
Beheer van de Broekpolder is niet toegestaan zonder eerst gesaneerd te hebben.
Voorgestelde aanpak is een compromis van behoud en omvorming, het hoogste
haalbare, na jaren overleggen tussen alle betrokken partijen: Gemeente Vlaardingen,
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland, Federatie Broekpolder, DCMR,
Provincie Zuid-Holland.
Meest vervuilde deel van de Broekpolder wordt actief gesaneerd met een schone
leeflaag van aarde. Weghalen van de 8 meter vervuild slib is niet haalbaar.
Het aanbrengen van een leeflaag van aarde is een beproefde methode om de impact van
vervuiling van grond te minimaliseren voor recreatiegebieden. De herinrichting zorgt
voor meer (bio)diversiteit met waterpartijen, bos en ruigte. Voor woningbouw is een
andere vorm van saneren nodig.
Het te saneren deel bestaat uit: Masamuda, hondenlosloopgebied en het gebied ten
noorden ervan tot aan het Vlaardingen Cultuurpad.
Dat is 70 ha van de totale 440 ha van de Broekpolder. Daarvan is 11,9 % bos, waarvan
75% van (zeer) slechte kwaliteit.
In de rest van de polder vindt absoluut geen kap plaats.
Door een speciale aanpak: de “methode Ruijten” krijgt het gebied weer snel een
volwassen uiterlijk.
Er blijft een goede toegang voor wandelaars en fietsers d.m.v. een apart fiets- en
voetpad.
Het aantal verkeersbewegingen blijft dan redelijk beperkt.
Absoluut geen woningbouw.
Wij blijven vechten voor elke gezonde boom!
Meer informatie over de sanering staat op de beginpagina van
www.broekpolder-vlaardingen.nl onder Welkom in de Broekpolder.

