
 
 

 Bestuursverslag 
 
Belangrijke ontwikkelingen in 2021 
 
Gebruik van de paden 
In 2021 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. Er zijn wat tijdelijke 
reparaties gedaan maar er zal worden gezocht naar een versteviging van het pad zodat met 
name bij nat weer het pad beloopbaar blijft. Het bestuur heeft besloten op zoek te gaan 
naar enkele financieringsvormen. 
 
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 
 
Voordat er uitgaven gedaan worden wordt er steeds gekeken of deze uitgaven betaald 
kunnen worden. De Stichting heeft een aantal verplichtingen lopen terzake van de brug en 
de promotie van het totale leader plan. 
 
 Vrijwilligerswerk 
 
Na de  periode van  Corona maatregelen heeft de Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer 
Polder Bloemendaal in het najaar weer  landschapsonderhoud kunnen doen. We mogen ons 
mede door de landelijke aandacht verheugen in een toename van de deelnemers aan de 
zaagploeg. En vanzelfsprekend zijn alle activiteiten van de bestuursleden vrijwilligerswerk. 
 
Bodemdaling 
 
Met behulp van externe partijen is het mogelijk gebleken om een meerjarig 
onderzoeksprogramma naar bodemdaling op te gaan zetten. Deze is eind 2021 gestart en is 
verder in 2022 vormgegeven. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur is dit jaar uitgebreid met Jan Bos. We zijn blij met deze uitbreiding. We zijn nog 
op zoek naar minimaal 1 bestuurslid. 
 



  

 
 
Belangrijke aandachtsgebieden 2022 
 
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 leefbare omgeving voor weidevogels. 
 
 
Achterstand onderhoud Winterdijk 
 
Als we de Winterdijk willen behouden zal er fors onderhoud moeten plaats vinden. Bij de 
vorige ronde groot onderhoud is niet alles opgepakt wat volgens het externe plan had 
moeten gebeuren. Aangezien het onderhoud van de Winterdijk onder de Gemeente 
Waddinxveen valt hebben we dit besproken. Inmiddels is er over leg met de projectleider 
van de Gemeente waarbij het de doelstelling is het onderhoud voor de jaarwisseling 
2022/2023 te hebben uitgevoerd. 
 
Financieel 
 
Zodra er concrete plannen zijn zullen we hiervoor geldwervingsacties gaan organiseren. 
 
Bestuursleden 
 
 We willen het aantal bestuursleden uitbreiden met minimaal één en liefst twee bestuurders 
uitbreiden. 
 
Ontwikkeling Polder Bloemendaal Noord 
 
Nu de Gemeente  Waddinxveen grond heeft gekocht in dit deel aan de Henegouwerweg 
hebben wij de Gemeente verzocht te kijken hoe we dit gebied op een goede wijze kunnen in 
passen in de plannen van Weids Bloemendaal. Hierbij is de denken aan het vergroten van de 
wandelmogelijkheden. Wat de plannen van de Gemeente zijn wordt in de loop van het jaar 
wellicht wat meer duidelijk. 
 
 
 


