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Informatiebijeenkomst Broekpolder 
Verslag  
13 december 2022 20.00-22.00 uur, Golfclub Vlaardingen 

 
 
Aanwezig: 
Adventure Vlaardingen: Hans van der Have 
Clubhuis Bommeer: Manon Solleveld 
Federatie Broekpoldere: Peter Caljé, Annemieke van der Steen, Paul van Vugt, Jolanda Robinson 
Gemeente Vlaardingen: Pieter de Koning, John Riesebos, Martien van Paassen 
Golfclub Broekpolder: Aat Ledeboer, Frank Roos, Ad de Rooij  
Honden platform Esta den Hertog, Nico Zwartveld, Ilse Werkman 
Hondenspeeltuin: Lianne en Sandra 
Klauterwoud Broekpolder: Kees van de Windt  
Midden Delfland Vereniging: Maarten Broek  
MTB-vereniging Vlaardingen: Mark, Paul Cox, Peter sluijter 
VMHC-Pollux: Renee 
Scouting Vlaardingen: Peter Korpel 
Watersportvereniging Bommeer: Pieter runsink  
 
 
 
1. Opening 

• Frank Roos, voorzitter Golfclub Vlaardingen heet ons welkom op de Golfclub.  

• Peter Caljé stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van de Federatie Broekpolder en is vandaag 
de avondvoorzitter.  

De Federatie heeft initiatief genomen deze bijeenkomst te organiseren samen met de gemeente. Het is 
door Corona een tijd geleden dat we in deze setting bijeen zijn gekomen. Doel van de avond is te 
informeren over de saneringsopgave en herinrichting van de Broekpolder.  
 
 
2. Toelichting saneringsopgave Broekpolder door de gemeente.  
Wethouder Lianne van Kalken is helaas ziek, John Riezebos vervangt haar en start met de eerste 
toelichting op de geplande sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder. John Riezebos 
geeft nut en noodzaak aan van de sanering.  

• De gemeente is blij en trots op de betrokkenheid van de Federatie als bewonersinitiatief dat zich 
intensief bezighoudt met de ontwikkeling van de Broekpolder. 

• De avond van vanavond is een uitnodiging om vragen te stellen en zorgen te delen.  
 
Martien van Paassen geeft een inhoudelijke toelichting op de sanering. Zijn powerpoint presentatie 
wordt bijgesloten.  

• Het te saneren gedeelte gaat om het meest vervuilde deel van de Broekpolder waarbij de bodem 
is vervuild met Drins. Dat zijn bestrijdingsmiddelen die ook niet verdwijnen in de tijd. Dit geeft 
doorvergiftiging via het bodemleven in de voedselketen. Ook het water is hiermee vervuild 
waardoor er een waterzuivering nodig is in het gebied.  

• Veel bomen in het te saneren gebied zijn in slechte staat.  
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• De Broekpolder blijft een recreatiegebied. Dat staat in de gebiedsvisie Broekpolder die door de 
raad is vastgesteld, in de woonvisie (ook door de raad vastgesteld), in het Bijzonder Provinciaal 
Landschap (vastgesteld door de Provinciale Staten) en zal ook in de omgevingsvisie van 
Vlaardingen worden vastgelegd.  

 
 
Vragen naar aanleiding van toelichting gemeente 

1. Er zijn zorgen om de inrichting van het honden uitlaatgebied. De wens is om hier geen park van 
te maken.  
o Nee, het wordt geen park, het is een ruig en stoer gebied en dat blijft behouden inclusief de 

graspaden. Heet natuurbeeld van de Ruigte wordt nagestreefd. 
o De bewoners worden begin 2023 in de gelegenheid gesteld input te leveren op de inrichting, 

actie gemeente/Martien. 
 

2. Wat gebeurt er met het bos? 
o Het is een productiebos dat is aangeplant en dat is nu in slechte staat. De grond moet 

worden afgedekt, om dat te kunnen doen worden de bomen die er staan gekapt. Er komt 
een meer natuurlijk bos terug met natuurlijke overgangen naar struiken.  
 

3. Wat zijn de gevolgen voor de waterhuishouding?  
o Door de ophoging van het gebied gaat het waterpeil omhoog. Dat heeft effect op de kade, 

die moet het water wel tegen kunnen houden. Dat wordt vooraf berekend door de 
aannemer. Goed aandachtspunt. 

o Het is de bedoeling om de directe stakeholders zoals de watersportverengingen te betrekken 
bij de wateropgave. Het Hoogheemraadschap Delfland is 1 van de partijen die betrokken is 
bij het saneringsplan. Hebben belang bij dit plan omdat de zuivering dan op termijn niet 
meer nodig is. Actie gemeente/Martien organiseert een werkbespreking om zo veel mogelijk 
kennis bijeen te brengen over de waterhuishouding in de Broekpolder.  

o Waterhuishouding is belangrijk, ook bij scouting gemerkt dat elk perceel een andere 
waterhuishouding en waterspiegel heeft. 

o We hopen ook de vernatting in het honden losloop te verhelpen. 
 

4. De bereikbaarheid van de organisaties en de veiligheid van wandelaars en fietsers is een 
belangrijk punt van zorg. Hoe wordt dat bereikt? 
o Is het vrachtwagentransport tijdens reguliere werktijden? Ja dat is wel de intentie. De 

veiligheid moet gegarandeerd worden. Hierover worden afspraken met de uitvoerende partij 
gemaakt in de aanbesteding.  

 
5. Wat is de planning? 

o In het 1e kwartaal willen we het plan gereed hebben voor de aanbesteding. Na de zomer 
aanbesteede partij bekend maken zodat na de zomer gestart kan worden met de 
werkzaamheden.  

o De werkzaamheden duren een periode van 5-7 jaar, dat is het gevolg van de fasering waarbij 
eerst een deel wordt gesaneerd en ook daadwerkelijk ingericht voor verder wordt gegaan 
met een volgend deel. Hiermee houden we ons aan de afspraak die met de raad is gemaakt 
om het gebied open te houden voor de bezoekers.  
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6. Het pad naast de vaart is in slechte staat en onderdeel van het wandelknooppunten netwerk. Zit 
dat in de herinrichtingsopdracht? 
o De Broekkade wordt niet in dit verhaal aangepakt. Er zijn wel plannen om deze op te hogen 

en te versterken maar dat kost veel geld. We onderzoeken of we dit met behulp van subsidie 
aan kunnen pakken.  

 
7. Is de veiligheid van de op het werkterrein gegarandeerd als mensen met het vervuild slib in 

aanraking komen? 
o Er wordt geen grond afgegraven, daar is de laag met vervuild slib te groot voor (4-8 meter), 

er wordt alleen begroeien weggehaald. Er mag geen grond afgevoerd worden.  
o De mensen die de werkzaamheden uitvoeren hebben beschermende kleding aan. 

 
8. Klopt het dat het honden uitlaatgebied kleiner wordt?  

o Dat is alleen tijdens de werkzaamheden het geval. We denken er over na om voor die 
periode een ander deel honden losloopgebied te maken. Het gebied blijft uiteindelijk net zo 
groot, er komen meer wandelpaden zodat de bruikbaarheid van het gebied wordt vergroot.  

o We starten met het Masamuda gebied, daar moet heel veel grond naar toe en is het meest 
ingrijpend. De bruikbaarheid van het honden losloopgebied wordt dan beperkt.  

o Er wordt een suggestie gedaan om dan eerst het hondenlosloopgebied aan te pakken zodat 
de ruimte in het gebied behouden blijft. Actie: gemeente/Martien neemt dit mee.  

 
9. Wat zijn de plannen voor de andere gebieden in de Broekpolder? 

o Een gedeelte van de Broekpolder is al gesaneerd zoals de Ruigte, de grond onder het MTB-
parcours en het gebied van de scouting. In de gebieden die niet worden gesaneerd is de 
aanwezigheid van Drins een minder groot probleem. Die gebieden worden beheerd met een 
grondbeheerplan. De vervuiling die nu wordt aangepakt geeft geen probleem voor mensen, 
maar wel voor het bodemleven.  
 

 
3. Toelichting herinrichting door Paul van Vugt, Federatie Broekpolder 
De Federatie Broekpolder stelt zich op als kritische partij in de saneringsopgave en is nauw betrokken bij 
de herinrichting van het te saneren gebied. Zij zetten zich in om waar mogelijk de werkzaamheden te 
beperken en zo veel mogelijk waardevol groen te handhaven. Er is consensus over het plan.  

o De basis van het herinrichtingsplan is een aantal jaar geleden gemaakt door Bureau Stroming. 
o De volgende stap is het opstellen van een bestek. 
o De bospartijen in het te saneren gebied zijn kwalitatief minder goed.  
o Vak 8 is na gedegen onderzoek van alle partijen buiten de sanering gehouden en hebben we 

kunnen behouden. Dat betekent dat hier onderhoud gepleegd gaat worden. In dit gebied lopen 
nu ook runderen. 

o In het te saneren gebied staan mooie bomen, we kijken ernaar of het uitvoerbaar is om deze te 
verplaatsen. Ook heeft de Federatie een voorstel ingebracht om de leeflaag langzaam te laten 
oplopen. Op deze manier kunnen de Essen langs de Watersportweg worden behouden. 

o Het onderste deel van het Masamudagebied blijft open voor bezoekers en krijgt een invulling als 
ruig gebied. 

o De MTB-route loopt deels door het te saneren gebied en gaat op die plek tijdelijk weg/dicht. Het 
doel is de aantrekkelijkheid te behouden en zelfs te versterken Nu is het heel vlak, de MTB-ers 
vragen of kan er wat variatie in de grond komen qua heuvels. Accenten zijn mogelijk, hiervoor is 
overleg nodig met de gebruikers van het MTB-parcours, dit wordt opzet. Actie Federatie/Paul.  



 4 

 
o In het honden losloopgebied komen meer paden, over de verdere inrichting wordt nagedacht. 
o Het proefbos is een bos met veel verschillende soorten bomen dat is aangelegd om te kijken hoe 

bomen reageren op vervuiling. Dit deel moet vanwege de vervuiling gesaneerd worden en is nu 
gesloten. Het voorstel van de Federatie is om geleidelijk met kleine lagen grond de bodem af te 
dekken om zo de bomen te kunnen sparen. DCMR is hierin de controlerende partij.  

o In het noordelijk deel ligt een rietveldje dat niet toegankelijk en is en in beheer van 
Natuurmonumenten.   

 
Waterhuishouding Broekpolder 

o De toevoeging van een laag grond zorgt voor afzetting en kwelwater, dat moet onderzocht 
worden voor de uitvoering en moet binnen de perken blijven. Rekening houden met het gebouw 
van de Bommeer. Zie ook het actiepunt mbt de aandacht voor de waterhuishouding in de 
Broekpolder. Het is belangrijk om een integraal plan voor de waterhuishouding op te stellen. Dat 
is ook onderdeel van het beheerplan voor het onderhoud van het gebied. 

o In de saneringsopgave is opgenomen dat vervuild grondwater en schoon regenwater door een 
kleilaag van elkaar worden gescheiden. Afwatering vindt noordelijk plaats van het perceel.  

 
Veilige werksituatie/verkeer en parkeren 

o Het is niet verstandig om verkeersstromen auto/vrachtwagens en wandelen/fietsen te laten 
samenkomen. Er ligt een voorstel om dit te scheiden en een apart fiets- en wandelpad aan te 
leggen.  

o Daarbij is het plan om de gemeentewerf achter de Manege in te richten voor nieuwe 
parkeerplaats met een pad het gebied in.  

o Dit is een goede oplossing voor bezoekers van bv de Ruigte maar niet voor bereikbaarheid 
organisaties aan de Watersportweg.  

o Adventure geeft aan dat voor de deur parkeren voor ons ledenbestand heel belangrijk is. Ook 
families met opa en oma, kleine kinderen moeten het klauterwoud kunnen blijven bezoeken. 

o De afspraak is om met alle partijen langs de Watersportweg in overleg te gaan hoe om te gaan 
met de veiligheid en bereikbaarheid op de Watersportweg.  Huidige situatie is onveilig. Actie 
Federatie/gemeente. 

 
 
 
4. Mededelingen 

1. Er is een partij bomen geplant in de vorm van een haring nabij de Waterpoort. Deze bomen zijn 
geschonken door Baak.  

2. Er wordt gewerkt aan een bebordingsplan met informatieborden bij belangrijke delen van de 
Broekpolder.  

3. Er is een beheerplan in worden voor het beheer van de Broekpolder door gemeente en 
Staatsbosbeheer.  

  
 


