
 
 

 Bestuursverslag 
 
Belangrijke ontwikkelingen in 2020 
 
Aankoop  en bestemming weidegronden 
 
In het afgelopen jaar werden gronden verworven met het doel de Polder Bloemendaal 
duurzaam te behouden voor weidevogels en extensieve veeteelt. Dit is mogelijk geworden 
doordat er natuurcompensatiegelden beschikbaar zijn gekomen Deze gronden mogen alleen 
gebruikt worden als aan verschillende beschermende bepalingen voor het leefklimaat van de 
weidevogels wordt voldaan. 
De gronden zijn samen met de gronden die al eerder werden aangekocht in erfpacht 
uitgegeven aan melkveehouderij Niesing te Reeuwijk. Niesing zal het weiland  conform de 
afgesproken beschermende bepalingen gebruiken. 
 
Trekvlot 
 
Omdat een tijdelijk loopplank niet meer mocht blijven liggen hebben we in 2020 een 
crowdfundingsactie georganiseerd om de middelen te verkrijgen zodat er een trekvlot kon 
worden aangelegd. Eind 2020 is dit trekvlot gerealiseerd. De benodigde  financiële middelen 
waren in een maand tijd gerealiseerd. 
 
 
Gebruik van de paden 
In 2020 hebben  zowel bewoners uit het gebied als ook bewoners uit Gouda, Reeuwijk en 
Waddinxveen de wandelroutes in Polder Bloemendaal gevonden. Het gebruik van de 
wandelpaden is fors geïntensiveerd. Er komen ook steeds meer reacties van waardering 
terug van de wandelaars. Het voorziet in een toenemende behoefte. 
 
Route en informatieborden 
 
Er zijn verschillende informatieborden geplaatst om de wandelaars van het gebied te 
informeren over de geschiedenis en unieke aspecten van de polder Bloemendaal. We maken 
ons als bestuur wel zorgen over het feit dat meerdere borden worden gesloopt en 
meegenomen. Het vervangen van de borden veroorzaakt uitgaven die niet nodig zouden 
moeten zijn. 
 
Financieel 
 
In het afgelopen jaar is er een crowfundingsactie gehouden voor de aanleg van het trekvlot. 
Gelukkig zien we als bestuur dat er steeds meer spontane donateurs komen die ons werk 
ondersteunen. Daarnaast mogen we ons ook verheugen in adverteerders en sponsoren. 
De Stichting is zonder middelen begonnen en heeft de afgelopen jaren door zelf 
werkzaamheid en sponsoring steeds het jaar positief mogen afsluiten. Tegelijkertijd zijn er 
ook nog belangrijke uitgaven te verwachten aan onderhoud paden, vervangen 



informatieborden en uitgaven voor het tegengaan van bodemdaling alsmede initiatieven om 
nog meer gedeelten van de Polder Bloemendaal duurzaam te bestemmen voor extensieve 
veeteelt en weidevogels. 
 
 Vrijwilligerswerk 
 
Vanwege de Corona maatregelen heeft de vrijwilligersgroep Polder Bloemendaal deze 
winter geen landschapsonderhoud kunnen doen. We hopen dit najaar de werkzaamheden 
weer te kunnen starten 
 

  

 
 
Belangrijke aandachtsgebieden 2021 
 
Groot onderhoud paden en uitbreiding van het bestaande gebied 
 
We zullen in samenspraak met de Gemeente nadenken hoe we enerzijds de verwachte 
uitgaven voor grootonderhoud kunnen gaan regelen en anderzijds zijn er nog percelen die 
we graag willen laten aansluiten op het bestaande gebied waar voldoende ruimte is voor 
wandelen, extensieve veeteelt en een maximaal omgeving voor weidevogels. 
 
Financieel 
 
Zodra er concrete plannen zijn zullen we hiervoor geldwervingsacties gaan organiseren. 
 
Bestuursleden 
 
Door het vertrek van Peter Tas als bestuurslid zullen we op zoek gaan naar een opvolger. 
Tevens willen we het aantal bestuursleden uitbreiden met 1 bestuurder. 
 
 
 


