- PERSBERICHT -

25 juni 2011: Vijfde Polderdag
Om de mensen uit de regio bekend te maken met het karakteristieke landbouwgebied in de Rhoonse
polders dat de Provincie wil transformeren tot een “natuur- en recreatiegebied” voor de leefbaarheid van
de Rotterdammers, stellen bewoners en boeren hun akkers en boerderijen open voor het publiek.
IJsselmonde vormde vroeger “de moestuin” van Nederland en wordt nog steeds als zodanig door de
boeren gebruikt. Veel boerderijen doen aan “huisverkoop” in de achtertuin van Rotterdam. Vooral de
laatste jaren is het boerenleven sterk in de belangstelling komen te staan (zie o.a. “boer zoekt vrouw”).
De moderne jachtige mens heeft een hang naar het rustige verleden, waar alles nog puur natuur was en
waarin mensen met eigen handen zorgden voor eten op de plank. Boeren dus.
Dat doen ze nog steeds. Zij laten u deze dag graag zien waar uw vlees en de patat vandaan komt, dat
appelmoes niet uit de fabriek- en melk niet in de supermarkt wordt gemaakt.
De jongste generaties vervreemden van het platteland en daarom heeft dit gebied, zo dicht bij de stad,
een grote educatieve betekenis. Het beeld wordt compleet als je de cultuurhistorische waarde van deze
polders kent, waarin de bewoners al eeuwenlang hun land verdedigen tegen het water en stukje bij beetje
hebben ingepolderd met dijken. Het zou, zeker ook met het oog op de toenemende
wereldvoedselschaarste, zonde zijn om zo’n vruchtbaar en uniek gebied volledig op te offeren aan
“nieuwe” natuur en recreatie. Met deze nieuwe plannen verjaag je de boeren, die dit land hebben gemaakt
en het ook gratis onderhouden, van hun land en eigendom. Vandaar deze Open Dag met alle facetten
van het landleven in de polders. Om de mensen bewust te maken van wat ze dreigen kwijt te raken.
Er zijn 2 bijzondere wandelroutes uitgezet die de bezoekers een rondje aan de Rhoonse kant en een
rondje meer richting Barendrecht (Koedood) laten maken. Dit jaar gaan we daarmee nog meer langs de
landerijen en over de akkerranden lopen, dus wat meer “ongebaand” en avontuurlijker, zoals slootje
springen met de polsstok. De routes zijn ook gekoppeld te maken als één grote. Wandelaars kunnen ook
weer het vorig jaar tijdens de Polderdag geopende boerenlandpad “Vossenpad” lopen over de akkers en
door de Rhoonse- en Carnisse grienden. Een tocht die hen ook voert langs natuurgebied Klein Profijt.
Tevens zijn er 2 fietsroutes uitgezet, een korte en een lange. Voor mensen van verder weg een mooie
gelegenheid om het gebied te verkennen – je kunt zelfs met de fiets in de metro stappen en naar Rhoon
komen (station Rhoon op de Erasmuslijn van Spijkenisse > Rotterdam Centraal v.v.).
Tijdens hun rondes kunnen de bezoekers de verschillende gewassen herkennen aan borden in het veld,
die het hele groeiseizoen zullen blijven staan. Zodoende kan men mooi de verschillende ontwikkelstadia
en kleurwisselingen van de gewassen blijven volgen, tot en met de oogst aan toe.
Dit jaar is voor het eerst een project van de Kunstkring Albrandswaard toegevoegd. Diverse
kunstenaars nemen deel aan het Kunststoelenproject waarbij ze elk op hun manier een stoel zullen
ontwerpen die gedurende de zomer in het landschap zal blijven staan. Motto is “we blijven zitten waar
we zitten” ter ondersteuning van de boeren en bewoners in hun strijd om dit cultuurhistorisch landschap
te bewaren. In de volksmond ook wel onder de subtitel: Geef die boer een stoel.
Op het land en rond de boerderijen kunnen mensen zich laten informeren over de diverse gewassen, over
mechanisatie en over dieren en hun huisvesting. Er komen in de polders steeds meer paard-gerelateerde
voorzieningen zoals pensionstallen en maneges. Nieuw hierbij is de hit-actief stalling die op de
Vossenburg is gerealiseerd. De paarden kunnen hier in groepshuisvesting los lopen en zelf actief de hele
dag met elkaar als kudde optrekken en in beweging zijn en zicht van eten en drinken voorzien.

Op de Vossenburg wordt een overzichtstentoonstelling gehouden van schilderijen, foto’s en beelden
van de grienden en polders en zal de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal aanwezig zijn met
historische landbouwvoorwerpen. Bij Henk van der Linden aan de Oudeweg kan men ook zelf bonen
plukken en eieren rapen bij de scharrelkippen.
Ook op zorgboerderij De Buytenhof worden diverse activiteiten worden georganiseerd. Zo zal de
verenigingen Carnisse Grienden aanwezig zijn om te informeren over hun activiteiten. Jan-Willem van der
Schans zal hier, net als 3 jaar geleden, een lezing geven over onze polders als de “moestuin” voor
Rotterdam, ook wel de stadslandbouw genoemd. Door de tijd is deze vorm van landbouw sterk in de
belangstelling komen te staan en geeft mogelijkheden voor dit gebied.
Vlak daarbij zal op hoeve de Noordburg bij Welsh pony fokkerij High Flown Stud een leuke dag vol
activiteiten voor kinderen zijn. Het ligt net aan de andere kant van de Rhoonse baan en daardoor iets
moeilijker vindbaar, maar zeer aan te bevelen. Je kunt er zwaluwnesten tellen, hoefijzer versieren,
deelnemen aan een tekenwedstrijd of aan een quiz. Er kunnen ook ritjes worden gemaakt op een pony of
in een rijtuig met Friese paarden. Er is een knuffelhoek met cavia’s, konijnen en veulentjes en er zullen
wat kramen met leuke spullen zijn o.a. van het Edu Delta College uit Barendrecht.
Ook richting Barendrecht zullen extra activiteiten op de boerderijen worden georganiseerd. Kleine
huisdieren maar ook Alpaca’s en een speciaal schapenras Kerry Hill op de Willemshoeve en Kooijman
aan de Koedood houdt een puzzeltocht en quiz over hun bedrijf. Ook de menners die met hun
aanspanningen met koetsen de bezoekers door de polders rijden zijn er weer. Natuurlijk rijden er weer
busjes om de ouderen uit de “bejaardenhuizen” van Hooge Werf en Klepperwei een blik in de polders te
gunnen.
Onderweg is er gelegenheid om even bij te komen van alle indrukken en wat te nuttigen in een theetuin of
op een terras bij de Buytenhof, Het Golfhuis Nieuwe Polder en bij Abel Grand Café Restaurant. Kortom te
veel om op te noemen.
Vorig jaar kwamen de meeste bezoekers te voet of per fiets. Daarom hebben wij de startplaatsen vanaf
de grote parkeerterreinen laten vervallen. Maar mensen die van ver weg komen kunnen die
parkeerplaatsen natuurlijk nog steeds gebruiken. (P-plaatsen bij de Carnisse Grienden, Rhoonse
Grienden en sportcomplex Omloopseweg).
Startpunten zijn er aan de Rhoonse kant bij De Noordburg (Nieuweweg 7), Centraal bij De Vossenburg
(Korteweg 4) en bij Barendrecht/Portland/Carnisselande bij de fam. Kooijman (Koedood 29).
De hele route plus bezienswaardigheden wordt ook in een speciale uitneembare Polderdagbijlage van De
Schakel huis-aan-huis bezorgd in Poortugaal, Rhoon en Barendrecht. Men kan natuurlijk ook op andere
plaatsen ergens halverwege de route instromen en met de route starten.
Alle opengestelde deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de rood-wit-blauwe vlag. De website
www.polderdag-rhoon.nl is weer van “verse” teksten voorzien. Daar kunt u dan ook de laatste informatie
lezen en/of de routes downloaden.
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