POLDERKOLDER 101 – 110 Overzicht Nieuwsbrief Het Buytenland van Rhoon
POLDERKOLDER 101
Goedenavond Polderbewoners en andere belangstellenden,
Het is een zware uitgave geworden, maar dat komt omdat ik wat leesvoer in bijlagen heb bijgesloten. De
traditiegetrouwe samenvatting van polderkolder 091 – 100 houdt u van me tegoed voor de volgende
editie, anders wordt het allemaal nog meer.
Bedankt voor alle felicitaties
Er zijn veel reacties en felicitaties binnengekomen uit het Binnen- en Buytenland. En ook nog echt uit het
buitenland, want zelfs vanuit Jeruzalem mochten we een groet ontvangen. De polders staan ook daar in
de belangstelling en de berichten erover worden blijkbaar gevolgd en gelezen. Waarvoor uiteraard dank,
en die blijken van waardering geven de burger weer moed. Een van de vele voorbeelden was verpakt als
wenskaart, compleet met de afbeelding van een bos “Congratulations” bloemen. Allemaal hartelijk
bedankt

Goedemorgen samen,
Hartelijk gefeliciteerd met de 100-ste uitgave van Polderkolder. Al is de reden geen vrolijke,
er zijn toch een hoop mensen die op de hoogte willen blijven van het wel en wee in hun leefomgeving.
En gelukkig zijn er mensen die hen op de hoogte willen brengen, zoals u. Petje af!
Vriendelijke groet,
Fetty de Swart.
Hoogvliet.
Wat ook de burger weer moed geeft is het onderstaande, namelijk de kentering die we waarnemen bij de
politiek en provincie. Het lijkt erop dat we, na al die jaren min of meer genegeerd te zijn, oren hebben
gevonden die willen luisteren naar de boeren, burgers en buitenlui.
Steun voor de Rhoonse boer
Zie ook de bijlage bij deze Polderkolder, waarin de vragen van de Statenfracties aan de Provinciale
Staten verder op punt worden gesteld. Het is duidelijk dat de lobby van het PPA eindelijk wat vruchten af
gaat werpen. En dat daar dan ongetwijfeld politieke partijen zullen zijn die richting de verkiezingen met
andermans veren gaan pronken neem ik wel voor lief. Als er maar een en ander gebeurt, en elke bijdrage
op steentje helpt daarbij. Ook in de pers aandacht daarvoor zoals te lezen onder de bijgesloten link.
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3094449/Steun_voor_Rhoonse_boer.html
Noteer ook alvast in uw agenda:
Op dinsdag 21 april organiseert het CDA in ’t Centrum te Rhoon een avond met het thema: Landbouw
en/of Natuur! Wat gaat voor?
Nederland heeft een traditie van inpolderen en het ontwikkelen tot vruchtbare landbouwgronden. Op het
Zuidhollandse Tiengemeten zijn de dijken doorgestoken en het water heeft hier weer vrij spel. Over het lot
van enkele andere polders, zoals de polders tussen Rhoon en Barendrecht wordt nog gesproken. En dat
op een moment dat de wereldbevolking met meer dan 1% per jaar groeit. De wereldgraanvoorraden, die
in het verleden genoeg waren om voor 1 jaar in de behoefte te voorzien, zijn vorig jaar gedaald tot ca 6
weken. Daarnaast is er in het kader van het klimaatbeleid behoefte aan groene energie, waarvoor ook
landbouwgronden nodig zijn. Nederland is het land gelegen in een delta met weinig bos en
natuurgebieden en een hoge bevolkingsdichtheid. Nederland wordt gevraagd haar bijdrage leveren aan
het behoud van biodiversiteit. Wat is hiervoor nodig en moet dat leiden tot het onttrekken van gronden aan
de landbouw? Zijn er ook andere oplossingen?
Op deze CDA-bijeenkomst zal een inleiding worden verzorgd door de heer Cornelis Visser, voorzitter van
het CDA-Agrarisch Platform van het CDA Zuid-Holland en lid van de EVP fractie in het Europees
Parlement. Verder zal ook CDA-Statenlid Ton van der Stoep aanwezig zijn, die o.a. de situatie van de

Rhoonse boeren aanhangig heeft gemaakt bij de Staten – zie ook het artikel in het AD hierboven en de
ingesloten bijlage. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Nog meer zienswijzen:
De verkiezingen komen in beeld dus dan worden de partijen op alle fronten wat actiever. Hoewel EVA
zich al vaker manifesteert door vóór de polders het publiek op te zoeken en te informeren, nu ook een
Nieuwsbrief die het lezen waard is. Ik heb hem ge-pdft (nieuw werkwoord) en bijgesloten : “het jaar van de
waarheid”
Inspraak MER en Voorontwerpbestemmingsplan
Als het goed is heeft iedereen, die heeft ingesproken op de MER of een zienswijze heeft ingezonden
omtrent het Voorontwerp Bestemmingsplan van het Inspraakpunt (Expertisecentrum Publieksparticipatie
heet dat tegenwoordig) een brief gehad onder welk nummer zijn/haar reactie is geregistreerd. Daarin staat
aangegeven dat de inspraakreacties zijn samengebracht in een bundel “Inspraakreacties op MER en
Voorontwerp-bestemmingsplan landschapspark Buytenland”.
In deze brief staat o.a. iets vermeld dat, indien u deze brief niet ontvangen hebt, ik u niet zou willen
onthouden want het lijkt me voor alle bezwaarmakers belangrijk genoeg, of u nu per mail of per post
gereageerd heeft of via onze website www.landschapspark-buytenland.nl : dan heeft u er ook recht op
Deze bundel kunt u in papieren vorm of op CD-Rom aanvragen via telefoonnummer 070 –
351 80 16,
voor vragen is de contactpersoon aldaar B. Lommen
Het PPA c.q. Thedie Binder hebben een greep uit de inspraakreacties gemaakt en daar een aantal kreten
uit opgetekend onder de titel “Inspraakreacties voor de Schakel” welke ik ook heb bijgesloten in pdf.
Links inzake CO2;
Demonstratie Barendrecht :
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmaart%2FOpnieuw+
demonstraties+tegen+CO2+opslag+Barendrecht
Uit de pers
In het blad De Nieuwe Oogst wordt een reeks artikelen gemaakt onder de titel ”Het geWilde Westen”.
Het gaat over de diverse gebieden in de Randstad waar men vruchtbare en eeuwenoude
landbouwgebieden wil omzetten naar natuur. Het Wieringerrandmeer, Veenweidegebied, Zuiderdiep, Het
Buytenland, de Meije, Nieuw Reijerwaard (industrie), Noordse Buurt noem maar op. “De drie musketiers”
en Roland Driece van EVA komen aan het woord in de reportage van Mike Schellart om hun zienswijze
toe te lichten.
It’s time for a change
Zou de President van de VS, Barak Obama, zeggen. En met de kredietcrisis in ons achterhoofd geef ik
ons kabinet ook graag nog een tip om geld te besparen en de economie weer op gang te helpen. 150
miljoen Euro uitgeven aan een plan waar niemand op zit te wachten zoals Landschapspark Buytenland?
En zo hebben we er in de Randstad nog een paar, oftewel het eerste miljard kun je zo bezuinigen door de
boeren te laten boeren en deze gebieden niet te transformeren tot nieuwe natuur. Want het is al natuur,
alleen boerennatuur, gemaakt en beheerd door de agrariër, en daar is niets mis mee. De resterende
miljarden kunnen worden “verdiend” door de Provincies op te heffen. Zodat we gewoon met ons 65ste van
de AOW (en hopelijk ook nog steeds onze polders) kunnen gaan genieten….
Zo, het is er weer uit. Geniet van de lente komende tijd want de voorspellingen zijn goed! Tot een
volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er staat weer een mooi maar ook druk weekeinde voor de deur dus verstuur ik de Polderkolder maar weer
bijtijds. Het is wel weer een omvangrijke editie aan het worden, mede ook door de bijlage die ik u niet wil
onthouden over de “mislukte natuur”.
Samenvatting Polderkolder 91 – 100
Zoals in de vorige polderkolder beloofd, maar toen niet meegezonden vanwege de al aanwezige grote
bijlagen. Nu dus wel bijgesloten het pdf van vorige edities voor uw archief.
Landbouw en Natuur : wat gaat voor ?
Ik was, na een tip van de lokale CDA Albrandswaard, afgelopen maandagavond aanwezig bij een
bijeenkomst van het CDA in Dordrecht, een zogenaamd CDA-plein, met bovenstaande titel. Een
partijavond waar een aantal sprekers hun visie zou komen geven over dat onderwerp met gelegenheid tot
vragen stellen en discussie. Ik zal geen hele samenvatting geven, maar het werd wel een geanimeerd
geheel, mede omdat er vanaf de diverse eilanden rond Dordrecht nogal wat agrariërs op af waren
gekomen waar ik er vanuit mijn verleden bij de Plattelandsjongeren nog wat kende. Wat ik deze avond
heb genoteerd zijn een aantal stellingen en opmerkingen van de diverse inleiders en dat waren mensen
met niet alleen bestuurlijke maar vooral ook praktische ervaring:
Cornelis Visser, voorzitter Agrarisch platform CDA Zuid-Holland en lid voor de EVP bij het
Europees Parlement zag in het Natura 200 beleid wel een aantal bedreigingen voor de landbouw.
In sommige gevallen kan dat namelijk betekenen dat je 2 – 3 km vanuit zo’n gebied geen
landbowu meer zou kunnen bedrijven. Nederland is met de handhaving en regelgeving daarvan
ook Roomser dan de Paus. Hier moeten wij eerst aantonen dat een landbouwkundige
ontwikkeling van invloed kan zijn op de natuur terwijl in de rest van Europa men het eerst doet en
dan gaat kijken wat na zoveel jaar de invloed geweest is. De omgekeerde bewijslast en het zou
beter zijn als we Europa volgen in plaats van andersom te denken.
Prof. Mr. Peter van Wijmen, voorzitter van de Raad Bescherming Natuurlijk Gebied en hoogleraar
Natuurbeschermingsrecht gaf aan dat de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) niet overal zomaar
toepasbaar en inpasbaar is en vindt het noodzakelijk dat 2/3 van het landschap landbouw is om
het landschap plus het onderhoud te garanderen
Arie Verhorst, landbouwer in de Hoekse Waard en voorzitter van LTO Zuid-Holland gaf vooral
praktische voorbeelden van hoe (commerciële) landbouw en natuur heel goed samen kunnen
gaan en wat dat voor biodiversiteit en resultaten oplevert. Boert zelf voor een deel in Natura 2000
gebied en met samenwerken bereik je meer dan tegen elkaar werken wordt dagelijks in de
Hoekse Waard bewezen. Vond de landbouw een “schaamlap” voor de “rode” ontwikkelingen,
daarbij doelend dat de landbouw steeds ruimte moet inleveren voor woningbouw, industrie en
infrastructuur ter compensatie en zoethoudertje van de natuurlobby. Haalde daarbij o.a. als
voorbeeld de 750 ha ter compensatie van de Tweede Maasvlakte aan. Stelde tevens dat het
uitgangspunt van Deltanatuur is het opkopen van landbouwgrond op basis van vrijwilligheid en
draagvlak.
Gerda Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot slot had het laatste woord
(op avondvoorzitter Tony de Bos na dan). Ook uit haar mond een aantal uitspraken die de boer en
burger weer wat moed moeten geven. Gronden moeten verworven worden op vrijwillige basis. De
prijs moet aantrekkelijk en marktconform zijn en er moet goed gekeken worden naar de
persoonlijke situatie van de eigenaar. Soms is er sprake van eeuwenlange en generaties lange
binding met een bedrijf en gebied, dan moet je ook rekening houden met de emotionele waarde.
Of zijn er kinderen om het bedrijf over te nemen. Het aanbod moet zo liggen dat er elders een
herstart plaats kan vinden. Om de ban te breken moet soms helaas tot onteigening worden
overgegaan maar ze heeft een duidelijke afspraak met de Provincie gemaakt : maximaal 10%
mag onteigend worden, de rest moet op basis van vrijwillige verkoop aangekocht worden. Dat
staat.

Hierna ging ze nog even in op de crisismaatregelen welke er genomen zijn door het kabinet en de invloed
daarvan voor de Agrisector. De aanpak van de crisis is samen te vatten in 4 kernbeslissingen namelijk:
1. werkgelegenheid zeker stellen
2. bedrijvigheid / economie stimuleren (vooral op gebied van innovatie, techniek etc.)
3. solidatiteit en soliditeit als uitgangspunt
4. sociale samenhang in de samenleving
Hetgeen betekent dat er voor de Agri-sector 110 miljoen extra beschikbaar komt voor innovatie en
stimuleringsmaatregelen (VAMIL, MIA en duurzaamheid).
Verder zal er een temporisering worden doorgevoerd bij de realisatie van de EHS en ook (let op !) bij de
aanleg van recreatiegebieden rond de steden. Dat wil zeggen dit jaar 100 miljoen minder en volgend
jaar ook 100 miljoen minder, hetgeen er in 2011 dan weer bij zou moeten komen in de begroting. Vrij
vertaald zou dit betekenen dat ook het Landschapspark Buytenland, met nu als inzet transformatie ter
recreatie van Rotterdam, dus getemporiseerd gaat worden.
Op dinsdag 21 april komt in ieder geval de eerste spreker, Cornelis Visser, een spreekbeurt houden in ’t
Centrum te Rhoon – een avond die ik ook al in de vorige Polderkolder had aangekondigd. Verder zal ook
CDA-Statenlid Ton van der Stoep aanwezig zijn, die o.a. de situatie van de Rhoonse boeren aanhangig
heeft gemaakt bij de Staten – Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Landbouw en Zorg
Ik wil niet stellen dat alle boeren hier maar moeten overstappen naar een zorgboerderij zoals de familie Visser op de Buytenhof,
maar voor hen die zich willen oriënteren is dit een mogelijkheid. Speciaal voor zorgboeren, boeren die willen verbreden en andere
betrokken partijen vindt (ook) op 21 april a.s. de Dag van de Zorglandbouw plaats. Deze dag kunt u zich focussen op de kansen
en knelpunten van zorglandbouw. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.zorglandbouw.nl.

Lezersbijdrage : Landschaps- en Cultuurhistorie
Van een oud-bewoner van de polder, die onlangs na jaren weer eens terug was en zich verbaasde over
de schoonheid van wat er nog over is uit zijn jeugd en aangaf dat dit laatste stukpolders toch vooral zo
moet blijven een bericht en link dat ik u ook niet wil onthouden:
Graag attendeer ik je op de donderdag uitgezonden aflevering 4 "Op reis met Van Rossem" waarin Jaap
Dirkmaat van de "Vereniging Nederlands Cultuurlandschap" een dringend en sterk gemotiveerd pleidooi
houdt voor het in stand houden en koesteren van onze cultuur-landschappen. Het korte maar krachtige
item met Dirkmaat begint op 1 minuut 40 en duurt tot 4 minuut 4. Dit is een directe koppeling naar de
aflevering
Ook daarna blijft het hogelijk interessant om naar te kijken. Het lijkt me een aflevering die iedereen die de
100ste polderkolder heeft ontvangen, niet zou moeten missen.
Jullie zullen er misschien weer frisse moed en motivatie uit putten. Voor meer informatie:
http://vanrossem.ncrv.nl/
Lezerbijdrage : Mislukte natuur
Van 2 heren Roos (geen familie) mocht ik een pdf en link ontvangen naar een artikel uit het NRC
Handelsblad van afgelopen weekeinde. Het betreft een beschrijving van het mislukken van de diverse
projecten om “nieuwe natuur’ te maken van het oude landschap. De link naar het grote artikel in de
zaterdagbijlage vindt u bijgesloten als bijvoegsel, maar het is de vraag of dit voor iedereen te openen is.
Hier het artikel in samenvatting
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2195699.ece/Nieuwe_natuur_levert_vaak_saaie_natuur_op
Overige links naar artikelen
Over het groen in onze gemeente – ik had gehoopt dat inmiddels deze winter de Rhoonse Baan zou
worden aangekleed met bomen. Twee jaar terug, tijdens de Polderwandeling was daar al sprake van in
een gesprek tussen Burgemeester en Wethouder. Er is ook een groenstructuurplan waarin het genoemd
wordt maar het schijnt niet de gemeentelijke verantwoordelijkheid te zijn. Jammer, en een gemiste kans –
weer een jaar verloren om die foeilelijke verstoring van de polder weg te moffelen in het groen. Wat rest
zijn nog immer die dubbele rij lantaarnpalen. Wel lijkt inmiddels plan Essendael te worden aangekleed

met knotwilgen. En er wordt af en toe ook wel een statement gemaakt om in elk geval groen te behouden.
Zie dit artikel:
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3124614/lsquoBomen_moeten_terugrsquo.html
Voortschrijdend inzicht? Blijkbaar wordt op Goeree-Overflakkee een eerder besluit door de Provincie
heroverwogen...... Nieuwe kansen voor IJsselmonde ?
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FZuiderdieppold
er%20wordt%20gedeeltelijk%20natuurgebied
4 april Kom in de Kas
Over de Polderdag 2009 op 4 juli kunnen we nog geen definitieve melding maken. Er is nog zoveel
onzekerheid over diverse zaken, maar we blijven er wel aan werken.
Mocht u echter op pad willen en een kijkje willen nemen bij de agrarische sector, dan is komend
weekeinde ook kom in de kas aan te bevelen. In diverse tuinbouwgebieden in de regio kunt u zich laten
informeren en een kijkje nemen. Zie www.komindekas.nl
Dat was het wel weer, tot een volgende Polderkolder.
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Persbericht Gemeente en Provincie
“Zo vroeg in de week al” zult u wellicht denken, maar dat komt omdat er nieuws te melden is dat ik u niet
wil onthouden alvorens de Paasdagen beginnen. De toekomst van het gebied lijkt er wat rooskleuriger uit
te gaan zien vanwege een persbericht dat is uitgezonden door de Provincie en de Gemeente
Albrandswaard (in bijlage).
Nu maakt één zwaluw nog geen zomer, en zeker hier niet – maar het is een begin tot het behoud van
de agrarische activiteiten binnen onze polders.
Dat het gebied, dat voorlopig wordt aangewezen als blijvend agrarisch, slechts ruwweg 150 ha bevat is
natuurlijk nog magertjes. Tenslotte was er in de Albrandswaardse Variant een veel groter deel als
agrarisch voorzien en ingetekend, en daar heeft de Gemeente Albrandswaard zich nog steeds achter
gesteld. Dus dat zal de raad dan ook wel doen mag ik aannemen als het ter sprake komt. De raad heeft
het steeds over MINIMAAL de Albrandswaardse Variant, maar liever nog meer agrarisch.
Voor u, die de kaart zo niet bij de hand heeft, verwijs ik naar onze website www.landschapsparkbuytenland.nl waar onder de noemer “links” verwezen wordt naar de verschillende plannen
(Albrandswaardse Variant, Voorontwerp bestemmingplan etc.) – uiteraard kunt u daar ook een reactie
plaatsen naar aanleiding van deze eerste stap in de goede richting.
Belevingswaardenonderzoek
Nog en ander agrarisch spreekwoord voor u : het paard achter de wagen spannen, en wel achter het
stokpaardje van de Provincie Zuid-Holland. Om draagvlak te meten heeft de Provincie 20 september vorig
jaar gezegd een “belevingswaardenonderzoek” te doen om te meten wat de bewoners van Rotterdam en
regio aan voorwaarden zouden willen om te kunnen recreëren. Dat is natuurlijk een paar jaar te laat, want
om dat nu nog te doen voor dit gebied is het laat. Ik kan me niet voorstellen dat ze, mocht blijken dat er
geen behoefte is aan herinrichting van dit gebied, de zaak terug zullen draaien. Ze hebben tenslotte “een
opdracht” vanuit de PKB…..
Maar het is natuurlijk weer allemaal weggegooid geld als je in ogenschouw neemt dat de gemeente
Rotterdam vorig jaar eenzelfde onderzoek heeft gedaan onder de Rotterdammers en regio in het kader
van “Rotterdam Groen”. Daarin is een representatief grootschalig onderzoek gedaan naar hoe de
rotterdammer zijn buurt zou willen zien ingericht en hoe de vrije tijd moet worden ingevuld. En daar kwam
o.a. uit, dat de Rotterdammer helemaal niet de regio in wil trekken in zijn vrije tijd, maar het liefst groen in

de stad heeft. Ook niet als er een recreatieve invulling van het gebied is, dan zal hij/zij hooguit eens in de
Rhoonse en Carnisse grienden willen gaan kijken.
Maar ja, de uitslag van dat onderzoek past natuurlijk niet in het straatje van de Provincie, dus laten ze zelf
een nieuw onderzoek doen zoals eerder toegezegd.
Om in elk geval aan te kunnen tonen dat er draagvlak is, want de enquete die zal worden uitgezonden
(aan wie ?) is zo simpel en algemeen van opzet dat deze net zo goed had kunnen worden uitgevoerd
door een aantal stagiaires van InHolland of de HogeSchool Rotterdam. Als ik dat vergelijk met stagiaires
binnen ons bedrijf en de projecten van mijn zoons op de HR stelt dit niets voor. Ik begrijp niet dat een
professioneel bureau, zoals ingehuurd door de Provincie, daar niet meer van kan maken. De vraagstelling
is heel suggestief. Vraag je een kind “wil je een Mars of een waspeen” dan zal 9 van de 10 kiezen voor de
Mars. Vraag je “wil je een theater” zal ook iedereen “ja” zeggen maar komen doen ze er niet. Vragen over
het gebied staan er hoegenaamd niet in, de vraagstelling is heel algemeen en had net zo goed in
Groningen of Waterlandkerkje gehouden kunnen worden. Duidelijk is dat ze hopen op reacties waarmee
ze draagvlak aan kunnen tonen, dan hebben ze tenminste ook aan die voorwaarde voldaan. Maar het is
wel allemaal verspilde tijd, energie en geld natuurlijk als er ook al resultaten uit een recent onderzoek zijn.
Misschien behoort u ook tot de geselecteerde ondervraagden die het ontvangen. Ik heb hem met het PPA
mogen inzien en becommentariëren maar dat is een ondoenlijke zaak. Naast het feit dat we binnen een
paar dagen een mening moesten geven, was het zo slecht dat je zoiets ter kennisname aanneemt maar
er verder inhoudelijk niets mee kan en wil doen.
Provincie in de pers
Ongetwijfeld zal eerdaags het bijgesloten persbericht wel in de media verschijnen, maar we hebben nog
meer voor u opgetekend:
De Provincie is voor de zoveelste keer weer onbereikbaar voor de stem van het "normale" volk ,
niet alleen hier maar ook elders wordt er niet geluisterd ....
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3127222/Provincie_kijk_nu_eens_naar_ns_plan.html
In de Hoekse Waard plant de Provincie eerst een distributie en handelscentrum maar nu ze
daarbij zijn teruggefloten, en de Hoekse Waardse gemeenten huizen willen bouwen, gaat de
Provincie op haar beurt dwarsliggen .....
http://www.ad.nl/rotterdam/3129914/Angst_voor_lsquospookdorpenrsquo.html
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3133969/lsquoHoeksche_Waard_sterfhuis_Dat_nit.html
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3133975/lsquoAls_ik_ga_dan_naar_Frieslandrsquo.html
Provincie Zuiderdieppolder (al eerder geplaatst ?)
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FZuiderd
ieppolder%20wordt%20gedeeltelijk%20natuurgebied
Temporisering plannen Provincie – zoals ook vorige week al genoteerd op bij het CDA-plein…….
http://www.agd.nl/1073417/Nieuws/Artikel/Verburg-in-overleg-met-provincies-over-EHS.htm
http://www.agd.nl/1073467/Nieuws/Artikel/Commissie-EHS-vergt-extra-investering.htm
CO2 opslag
Over de opslag van CO2
•
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2256105.ece/_rsquo_Opslag_van_CO__onmisbaar_in_klimaatbel
eid_rsquo__.html
Je kunt natuurlijk ook de CO2 druk verminderen door minder te produceren. Oftewel niet de
•
hoeveelheid afvangen en onder de grond stoppen om het CO2 gehalte in de lucht te verminderen,
maar op een andere manier energie opwekken. Maar als dat geld kost dan is dat snel minder interessant
.....
http://www.volkskrant.nl/economie/article1165632.ece/Shell_laat_windenergie_varen
Onderzoek jongeren
•
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1173071.ece/Onderzoek_jongeren_houden_van_frisse_lucht
Toekomst agrarische sector

•
•

http://www.agd.nl/1073781/Nieuws/Artikel/G8-wil-verdubbeling-voedselproductie.htm
http://www.agd.nl/1073535/Nieuws/Artikel/Verburg-ziet-toekomst-voor-groene-economie.htm

De Agenda
Op dinsdag 21 april komt Cornelis Visser, Europees Parlement en voorzitter Agrarisch Platform CDA een
spreekbeurt houden in ’t Centrum te Rhoon onder het thema : “Landbouw en Natuur : wat gaat voor?”
– een avond die ik ook al in de vorige Polderkolder had aangekondigd. Verder zal ook CDA-Statenlid Ton
van der Stoep aanwezig zijn, die o.a. de situatie van de Rhoonse boeren aanhangig heeft gemaakt bij de
Staten – Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Ik denk dat ik daarmee de belangrijkste zaken wel weer naar voren heb gebracht voor het
Paasweekeinde. Ik heb Ed Aldus een aardige weersvoorspelling horen afgeven dus ga ervan uit dat dit
weekeinde de eerste fruitbomen in bloei staan, de voorjaarswerkzaamheden op het land in volle gang zijn
en de dieren het voorjaar in hun hoofd hebben. De polder komt tot leven en kleurt groen. Volop genieten
dus.
Prettig Paasweekeinde gewenst en eet niet teveel eieren …..
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Geachte polderbewoners en belangstellenden,
Het nieuws en de actuele ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus reden om weer een Polderkolder te
doen uitgaan. Was er eerst een mondelinge toelichting, daarna volgde een schriftelijke, waarop er weer
berichten in de pers verschenen. Nu duidelijker is wat het allemaal lijkt te gaan behelzen daarom
wederom een bericht.
Provincie en gemeente bereiken akkoord….
Dat is in het kort de strekking van het nieuws dat via de Schakel en via een brief aan de
belanghebbenden wereldkundig is gemaakt. De gefaseerde aanpak voor agrariërs om het geplande
landschapspark te realiseren is daarmee op papier voor hen geregeld. Oftewel een laf compromis van de
plaatselijke politiek in de begeleidingscommissie die helemaal niet conform is aan de stellingname die
men zei te hebben ingenomen : we gaan minimaal voor de Albrandswaardse Variant en willen er meer
landbouw uit slepen, eigenlijk een variant Plus. Nou, die hebben zich dan behoorlijk om laten praten en in
laten pakken.
De eerste reactie vanuit de beleidsmakers leek ook aardig. “Een deel van de boeren kan blijven zitten en
op de normale manier hun landbouwbedrijf voortzetten. Pas als zij willen stoppen met de normale
commerciële landbouw kunnen ze er voor kiezen om op natuurakkers verder te gaan of het bedrijf
overdoen aan iemand die ook op natuurakkers verder wil boeren”. Maar als je dan de Schakel leest en de
brief van “Het Projectteam” dan komt dat helemaal niet terug. Daar staat alleen maar dat de natuurakkers
geleidelijk worden vormgegeven, niet dat er op termijn ook ruimte blijft voor normale landbouw.
Ja, voor de periode van 10 jaar dan, want zoals eenieder weet is dat de lengte van een bestemmingsplan.
Ondertussen wil men in het bestemmingsplan alleen de bestemming natuur opnemen. Je moet wel heel
dom zijn om te denken dat het dan de bedoeling is om er akkerbouw te laten bestaan. Kortom, het lijkt
een geslaagde actie van de Provincie om zo snel mogelijk een deal te maken voordat ze vanuit de 2e
kamer en de Provinciale Staten terug gefloten worden. Jammer, een structurele oplossing was beter
geweest. Niet voor die enkele boer die wel mag blijven zitten in een bestemmingsplan natuur, totdat hij
helemaal gek is geworden van de regeltjes en verplichtingen en de strijd om te kunnen blijven boeren
opgeeft.
Dus zit hierin alweer de eerste tegenstrijdigheid van dit “mooie” akkoord. De Schakel maakt het verhaal
nog wat wranger door bij het artikel een foto af te drukken van een wei langs de Essendijk waar de koeien
van Maarten Noordzij lekker buiten lopen te grazen in het zonnetje. Alsof die er straks ook nog zullen
lopen … NEE DUS…. Dit enige melkveebedrijf in het geplande landschapspark ligt ten noorden van de

Essendijk en zal moeten wijken voor recreatiesporters, families en individuele recreanten. Dit beeld, wat al
sinds mensenheugenis bestaat en waarvoor de VINEX-bewoners juist gekozen hebben om bij te gaan
wonen, zal gewoon verdwijnen. Wat ervoor in de plaats komt moet je maar afwachten……
Ruimte voor enkele boeren…
Waarom de Provincie alsnog water bij de wijn heeft gedaan blijft natuurlijk gissen. Is het financieel alsnog
geen haalbare kaart gebleken, waren er geen boeren die vrijwillig voor een appel en een ei wilden
verkopen, is men bang dat de vragen in de Provinciale Staten misschien nog meer schade aan kunnen
richten, staat wellicht de hele PKB op de tocht nu die niet haalbaar blijkt, gaat de natuurlobby opeens
akkoord met minder of is het een handreiking om tot een plan met draagvlak te komen? Wie zal het
zeggen. Maar er zou 200 ha ruimte blijven voor bestaande boeren zo claimt het persbericht. Dat is
natuurlijk niet waar, want aan particulier bezit, tuinen, leidingstraat en dijken gaat er nogal wat af, dus zal
je voor de boeren een schrale 150 ha overhouden, 25 % van het huidige areaal. En dat is bij lange na niet
het oppervlak uit de Albrandswaardse Variant waar de Gemeente prat op gaat, dus zal er nog een stuk
opgeschoven moeten worden. Dat zal natuurlijk niet goed vallen bij het Zuid-Hollands Landschap, de
partij die dacht in één klap 600 ha plus wat mooie boerderijen rijker te worden (een hoofdkantoor op de
Portland Stee of Johanna Hoeve oogt natuurlijk wel wat leuker en respresentatiever als onder aan de
Nesserdijk bij de Brienenoord). Die zullen vanuit deze onderliggende belangen nog wel tegenstribbelen en
voet bij stuk houden om ons Zuid-Hollandse Polderlandschap te transformeren tot een streek oneigen
zoet-oer-klei moeras. Maar de eerste terughaalslag lijkt me voor de Polders en PPA. De PKB blijkt opeens
toch niet zo heilig. Jan Franssen is van zijn geloof gevallen en geeft de boeren wat ruimte binnen de PKB
– nou dan zal er altijd meer in het vat zitten moeten we maar hopen, en daar gaan we dan ook voor. Want
150 ha akkerbouw is zo’n gebied blijft natuurlijk maar een postzegel – dat is nog maar ¼ van het
oorspronkelijke en de rest verwildert en verpaupert.
Toelichting
Belanghebbenden hebben in het Paasweekeinde ook een toelichting op het akkoord ontvangen dat niet
helemaal spoort. Er wordt gesproken over een “bijgevoegd persbericht” maar dat zit er niet bij, en wordt er
gesproken over het bestemmingsplan Buytenland dat op 28 september door het bestuur van
Albrandswaard aan de raad zal worden aangeboden. We zitten volgens mij dan nog in de fase van een
ONTWERPbestemmingsplan, maar wie ben ik.
Provincie geeft antwoord maar vraag niet hoe …..
Er zijn door een aantal fracties (CDA. VVD CU/SGP) in de Provinciale Staten vragen gesteld omtrent de
ontwikkelingen rond het Landschapspark en de uitvoering van de Motie Klein Molenkamp. Daar heeft de
Commissaris van de Koningin (CvK) inmiddels op geantwoord en dat is weer een zoethoudertje geworden
dat rammelt aan alle kanten. Ik heb het verhaal bijgesloten en zal een aantal “halve” waarheden voor u
uitlichten om te laten zien hoe ze krampachtig proberen de zaak te bagatelliseren:
Bij antwoord op vraag 1 : Op het Voorontwerp bestemmingsplan en het MilieuEffectRalloptage
Buytenland zijn 153 reactie binnengekomen: dat is natuurlijk sjoemelen met de cijfers want de
CvK gaat gemakshalve voorbij aan de 1553 reacties welke door het Platform Polders
Albrandswaard zijn aangeleverd en die men voor het gemak maar even schaart onder 1 reactie
van het PPA. Bij elkaar zijn er dus ruim 1700 reacties binnengekomen en ik denk dat er weinig
bestemmings-en inspraakproceduresn lopen waar zo massaal door de burger op gereageerd
wordt.
Bij antwoord op vraag 2 : Het VoorkeursAlternatief (VKA) is voor ons uitgangspunt voor de verder
planvorming en inrichting…. Staat dus haaks op de stellingname van de gemeenteraad van
Albrandswaard, die claimt de regie te hebben en het bestemmingsplan te maken voor dit gebied,
op basis van hun Albrandswaardse Variant
Bij antwoord op vraag 4 :Wat zijn uw eventuele bezwaren tegen de Albrandswaardse variant? …
is het grote areaal agrarische invulling en dat is strijdig met de hoofdfunctie natuur. Alsof
boerennatuur ook geen natuur is. Bij de economische haalbaarheid weer een volgende
drogreden, namelijk het niet haalbaar zijn door o.a. de afwezigheid van loonbedrijven. Ten eerste
zijn de ondernemers zelf voldoende gemechaniseerd of werken samen bij oogstwerkzaamheden.

Dan is een loonwerker ook niet nodig – en zoja komen ze vanuit de Hoekse Waard of hebben we
zelf in de regio nog een aantal bedrijven. En verder blijkt dat het beschikbare budget onvoldoende
is, iets wat wij al jaren roepen. Kom eerst eens met een behoorlijke financiële onderbouwing van
alle plannen.
De visie op de motie Klein Molenkamp? …. Er worden diverse mogelijke bedrijfsvormen
beschreven waarin het boerenbedrijf zou kunnen fungeren, maar is dat ook wat de ondernemers
willen? Dat zijn andere staatsvormen waarbij de overheid voorschrijft wat de ondernemers moeten
doen, zoals vroeger in Rusland en China. Hier hebben we te maken met vrije ondernemers die je
niet opeens kunt verplichten van melkmachines over te stappen op handmelken of van rooien met
een machine tot het bieten trekken of aardappelen rooien met de hand.
Bij vraag 7 : bereiken van gemeenschappelijke uitgangspunten…. ? Dat hebben ze nu opeens
heel snel gedaan nu er vragen komen vanuit de Provinciale Staten want op 3 april is er ineens
overeenstemming bereikt, daar waar alle compromissen eerst onbespreekbaar waren
Bij vraag 8 ,de samenwerking met betrokken partijen?.... Al 10 jaar overleg dat tot niets heeft
geleid en waar het platform Polder Albrandswaard systematisch na verloop van tijd vergeten en
genegeerd werd, dit in tegenstelling tot het antwoord van de CvK. Bij de Buytenlanddag die wordt
aangehaald met bijna 1000 bezoekers, wordt voorbij gegaan aan het feit dat ruim 80% daarvan
bezoekers waren die in het gebied wonen en alles bij het oude willen laten. Noch aandacht voor
de Boerenvariant die daar gepresenteerd is. Het bezoek en de gesprekken van Minister Verburg
eind 2008 met de stakeholders was ook een fake en voorgebakken want ruimte voor gesprek was
er niet, en ineens is daar de provincie tot regisseur benoemd. Nu is er een SOM (strategisch
omgevings management) opgezet voor het verkrijgen van draagvlak, betrokkenheid en bieden
van hulp aan gedupeerden. Allemaal mooipraterij.
Bij vraag 9 komt de aap uit de mouw; vindt u dat de inrichting moet kunnen rekenen op breed
draagvlak van overheid en inwoners? Nee, dit is te beperkt, terwijl dit tot op heden altijd een van
de uitgangspunten was bij alle plannen en de PKB. Er moest wel draagvlak voor zijn, maar de
CvK Franssen staat er niet om bekend te luisteren naar (zijn eigen) mensen en kiest er doorgaans
het liefst voor zijn eigen mening door te drijven.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de tekst die niet stroken met de werkelijkheid. Dus is het te hopen
dat het de Statenleden serieus is en ze alsnog de werkelijke gang van zaken boven water zien te krijgen.
Want wat de CvK antwoordt zal politiek wellicht correct zijn, het is niet wat er gebeurd is en leeft onder de
bevolking. Het zou de brave borst sieren als hij een keer zonder al die hoogwaardigheidstoestanden en
programma’s, maar gewoon als mens onder de burgers, poolshoogte kwam nemen om te zien hoe de
zaak hier werkelijk in elkaar steekt, zonder op de rapportage en adviezen van zijn ambtenaren af te gaan.
Want die zullen echt niet tegen hun baas zeggen dat het niet goed gaat, dat ze het fout doen of fout
gezien hebben. Ik stel me wel beschikbaar als gids voor zo’n gebiedsexcursie.
Data om te noteren :
20 april raadsvergadering, waar ongetwijfeld vragen gesteld gaan worden aan de wethouder over de
nieuw ontstane situatie. Voorafgaande is er weer een halfuur de gelegenheid om in te spreken op diverse
onderwerpen – dus ook over dit akkoord. Aanvang 20:00 uur, inspraak wel vooraf melden bij de griffier.
21 april Thema avond CDA met lezing in het Centrum door Europarlementariër Visser over o.a. de CO2
opslag in Barendrecht en het landschapspark Buytenland.
Uit de pers:
Reactie naar aanleiding van het persbericht over de mogelijkheid dat deel Landschapspark toch agrarisch
blijft ….

http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3564lto_boos_over_akkoord_buytenland
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3136994/Deel_agrarirs_kan_blijven_in_landschapspark.html
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FBoeren%20kun
nen%20blijven%20in%20landschapspark%20Buytenland

Nog een keer de provincie
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FDorp%20Strijen
%20op%20sterven%20na%20dood
Dat was het wel weer voor deze editie – tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ongetwijfeld heeft u de lokale kranten ontvangen, waarin geschreven is over het “akkoord” dat de
Gemeente en provincie hebben bereikt over het “in stand” houden van een paar boerenbedrijven in het
toekomstige Landschapspark voor zolang als het duurt. De ondernemers, die in een nieuw te benoemen
gebied hun akkers hebben (er wordt gesproken over de Albrandswaardse band - een strook grond ten
zuiden van en parallel aan de Essendijk van Rhoon tot Barendrecht), kunnen daar op een normale manier
hun bedrijf blijven uitoefenen. Zo is in elk geval de gedachte en insteek geweest alleen voor hoelang, voor
wie, onder welke voorwaarden, hoeveel hectares etc. daar moet nog een invulling aan gegeven worden
zo heb ik vanavond uit een overleg met de wethouder begrepen. Maar er zit tenminste wat beweging in.
Raadsvergadering 20 april
Inmiddels is er een memo naar de raad uitgegaan waarin e.e.a. wordt toegelicht en uitgelegd. Want er zijn
al behoorlijk wat vragen gerezen over het waarom en hoe van deze omslag. Waarom kan er nu ineens
wel voor een deel agrarisch landschap (plus boeren) blijven en was dat eerst onbespreekbaar. Dat zal op
deze raadsvergadering wel naar voren komen. Er is al een interpellatiedebat aangevraagd (ook in bijlage)
dat de nodige antwoorden moet opleveren.
Aanvang van de raadsvergadering is 19:45 uur (iets vroeger) , plaats van handeling het gemeentehuis
aan de Hofhoek 5 te Poortugaal.
Laat uw stem horen
Ruim 800 mensen hebben aangegeven de polders zo te willen behouden als ze zijn en een ongeveer
gelijk aantal heeft gezegd voorstander te zijn van minimaal de Albrandswaardse variant of een mengeling
met de Boerenvariant. Nu het college ook een standpunt in heeft genomen wordt het daarom tijd om te
toetsen of het college en de raad werkelijk waarmaken wat ze al die tijd met de mond hebben beleden.
Dus vragen we alle (1500 +) tegenstanders om op 20 april naar de raadsvergadering te komen en te
horen hoe er op het memo van het college aan de raad (zoals bijgesloten) gereageerd wordt. Tevens kunt
u dan de insprekers, want die zullen er wel zijn of wellicht doet u het zelf, tot steun zijn. Het nieuwe
college heeft communicatie en een goede dialoog met de burgers hoog in het vaandel staan dus zal er
goed naar u geluisterd worden!
Boerenvariant en boerenverstand?
20 april is het 7 maanden geleden dat de boeren hun Boerenvariant hebben gepresenteerd aan de
Provincie. Daar is sindsdien niets mee gebeurd, alhoewel er was toegezegd dat het mee zou worden
genomen en bekeken. De geruchten gaan dat de boeren op 20 april de Boeren variant en hun
bestaansrecht nogmaals onder de aandacht van de politiek en provincie willen brengen. Hoe dat gaat
gebeuren is nog niet bekend, er zal ongetwijfeld worden ingesproken op de raadsvergadering. In
september was het een ludieke actie met een semi-blokkade van de Buytenhof waar de Provinciale
Buytenlanddag werd gehouden. Ondanks de najaarswerkzaamheden waren ze daar aanwezig, nu zitten
ze volop in de voorjaarswerkzaamheden. Ben benieuwd wat ze deze keer in petto hebben.
Loonbedrijven in Albrandswaard
Ik was wellicht in mijn vorige Polderkolder niet helemaal duidelijk inzake de loonbedrijven die er volgens
de Commissaris van de Koningin in de regio niet meer zouden zijn. Waardoor volgens hem de agrarische

sector geen toekomst en bestaansrecht heeft. Maar ik tel er in Albrandswaard zo al 3 te weten van der
Linden Koedood, Vis Poortugaal en van der Ent Poortugaal. Het lijken maar details maar geeft eens te
meer aan dat de informatie vanuit de Provincie aan de Staten niet betrouwbaar is.
Provincie Zuid-Holland
Hierbij nog even de link naar de jaarplanning rond de realisatie van het Landschapspark. Het eerste
kwartaal allemaal onderzoeken en toestanden die in aprilafgerond zullen worden. Dat wordt dus nog
aardig aanpoten want die maand schiet al aardig op. Hoe men het vertder denkt op te zetten kunt u HIER
vinden : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/285
Nog wat links (en rechts)….
Haast geboden bij het opkopen van landbouwgronden – tegen aanvaardbare prijzen toch…..
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3151508/Veel_vragen_over_koop_poldergrond.html
Raad nog niet accoord met aankoop Nieuw-Reijerwaard.....

http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3790nog_geen_akkoord_nieuw_reijerwaard
Hedwigespolder blijft gespaard voor de landbouw, zo kan het dus ook.....
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/3794-hedwigepolder_gered
CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FJuridische%20f
outen%20bij%20CO2-opslag%20Barendrecht
Niets is te gek om toch vooral te zorgen dat de Rotterdammers komen recreëren in de regio. Eerst een
viaduct over de A15, de groene verbinding geheten, en nu dan een tunnel eronderdoor om ook per boot
het gebied in te kunnen. Er is nog ruimte voor een gondelbaan, een stoeltjeslift door het gebied, een
stoomtram en een park-shuttlebus. Als er maar volk op af komt…..
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3154282/Kanon_onder_de_A15.html
Tot slot nog de agenda
Agenda
20 april – 19.45 uur
Raadsvergadering met o.a.interpellatiedebat over het akoord tussen Gemeente
en Provincie rond het Landschapspark Buytenland
21 april – 20:15 uur
Lezing Cornelis Visser, CDA Europarlementariër over o.a.Europa, CO2 opslag
Barendrecht en Landschapspark Buytenland. Hij is akkerbouwer, lid van het Agrarisch Platform en dus
ervaringsdeskundigein. In gebouw ’t Centrum, Beatrixstraat te Rhoon
Tot maandag, dinsdag, in het dorp of een volgende polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik ben er voor mijn werk even een paar dagen plus het weekeinde tussenuit geweest dus kan u nu pas
berichten over de laatste ontwikkelingen. Ik heb bij het interpellatiedebat in de gemeenteraadsvergadering
van maandag 20 april een aantal van u mogen spreken en daarover is ook al voldoende in de regionale
pers verschenen denk ik. De Gemeente gaat voor de Albrandswaardse Variant en blijft daar pal achter
staan en kan zich niet vinden in het bericht van de Commisaris van de Koningin aan de Provinciale Staten
inzake zijn beantwoording van de vragen. Hetgeen wij ook al ter discussie hadden gesteld.
Provinciale halve waarheden

Ik had u al eerder geïnformeerd over de antwoorden die de Commissaris van de Koningin aan de
Provinciale Staten heeft toegezonden naar aanleiding van hun eerdere vragen over de stand van zaken
rond het landschapspark. Toevallig is die beantwoording net op 7 april gegeven toen ook de
overeenkomst met de gemeente Albrandswaard is gerealiseerd inzake de invulling van de plannen met
ruimte voor de boeren. Als je de antwoorden leest kan je niet spreken van leugens maar om hun eigen
straatje schoon te poetsen geven de ambtenaren c.q. de CvdK op veel vragen geen antwoord. De
bevindingen van het PPA heb ik dan ook bijgesloten.
Bezuinigingsvoorstel voor het kabinet. Overtollige bestuurslagen bij de overheid eruit. Neem als voorbeeld
de Provincie Zuid-Holland, waar een Commissaris van de Koningin een riant salaris geniet bijgestaan
door een heel regiment hoge ambtenaren. Deze ambtenaren heeft hij vooral om zich heen verzameld om
zijn talloze bijbaantjes uit te kunnen blijven voeren. Hef dat soort “instituten” op en bezuinig heel die
bestuurslaag weg. Tevens bespaar je dan op een gigantische berg papier, want dat is waar ze het best in
zijn. Produceren van bergen werk en papier dat bijna nergens toe leidt. Dat zijn pas besparingen die hout
snijden en dan kunnen we toch met 65 jaar van de oudedag gaan genieten…...
De invulling van onze polders…
Daar kunnen we, zoals de zaken er nu voor staan, kort over zijn. Op basis van het gesloten convenant en
de voorliggende plannen kunnen er een paar boeren blijven zitten die binnen nu en 10 jaar ook moeten
verdwijnen. Dat klinkt hard maar is wel de uitkomst van het gevolgde beleid. Voor een deel van de polders
zal er een bestemming N2 worden gegeven hetgeen wordt ingevuld als zijnde natuurakkers met
(commercieel) agrarisch gebruik. Maar als er een,maal natuur in het bestemmingsplan zit dan wordt dat
over 10 jaar, de looptijd van het bestemmingsplan, echt niet omgezet in landbouw – oftewel op den duur
moeten de boeren opkrassen.
Hetgeen natuurlijk haaks staat op de wens van bevolking en gemeenteraad om een substantieel gedeelte
te bestemmen voor de bestaande landbouwers, niet voor een periode van 10 jaar maar voor de 21ste
eeuw. Die streekeigen activiteiten, het wisselen van de seizoenen, de inrichting, de educatieve waarde,
de cultuurhistorie en het landschap zullen worden ingewisseld voor een gebiedsvreemd zoet-klei-oermoeras. Ondanks het feit dat enig draagvlak ontbreekt gewoon doordrammen vanuit Den Haag.
Niet eerst de boeren een perspectief geven en dan pas beginnen zoals afgesproken. Gewoon stukje bij
beetje hun bedrijf uitroken en kapot maken en wij straks de ellende.
Het kan ook anders …..
Nog maar eens een voorbeeld dat landbouw en natuur goed samen kunnen gaan. Aan de ene kant van
de Oude Maas honoreert de Provincie het, hier willen ze nog niet eens kijken naar de Boerenvariant, laat
staan praten…..
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3172011/Meer_kilometers_met_bloeiende_akkerranden.html
Of zo : http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4017-pop-geld_naar_milieu_en_akkerrand
Of nog anders natuurlijk….
In deze Polderkolder is ruimte voor hoor en wederhoor. Dus ook andere inzichten of ideeën moeten de
ruimte krijgen. Vandaar dat in bijlage een schrijven heb meegenomen van een trouwe lezer en
polderbewoner die zijn mening op papier heeft gezet. Hetgeen we uiteraard respecteren en in bijlage is
toegevoegd
De eerste officiële Bouwsteen gelegd voor het bestemmingsplan Buytenland…
Zo meldt de provincie trots in een bericht. Na de eerste bomen voor het landschapspark nu de eerste
bouwsteen. En dat zal niet de laatste zijn, want om alle plannen te verwezenlijken zal er best wel wat
ruimte voor “rood” worden ingetekend. Als ik het verhaal en bericht vanuit de provincie goed lees zijn alle
vragen beantwoord en kan men aan de slag, maar ik begrijp niet dat een onderzoek, waarin
ondergrondse (gevaarlijke) leidingen niet of onjuist zijn ingetekend, toch blijkbaar goedbevonden kan
worden. Als je daar toch geen rekening mee hoeft te houden kun je net zo goed niets onderzoeken.
Blijkbaar zijn de inspraakreacties van de mensen gewogen en meegenomen maar vraag mij niet hoe. Ik
heb niemand gesproken verder naar aanleiding van mijn reactie en mensen om mij heen ook niet. Hoe

het precies is verwoord kunt u lezen op deze pagina van de provincie “kiezenvoorgroen”.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/291 - alleen staat daar dat je het MER-advies onderaan de pagina
kunt downloaden maar dat is al een week niet te vinden…..
Links en Rechts
Voor u verzameld uit de diverse media een aantal links in relatie tot ons buitengebied:
Het eiland Tiengemeten, reeds eerder teruggegeven aan de natuur
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3164374/lsquoNiemand_meer_om_te_bedankenrsquo.html
En dan IS het eenmaal natuur en dan moeten we zover lopen dus de volgende oplossing …..
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3168453/Milieuvriendelijke_taxirsquos_tuffen_over_Tiengemete
n.html
De A4Zuid – en de aanleg van de Maasvlakte Corridor
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3164100/Spijkenisse_vraagt_minister_snel_besluit_over_gehele
_A4.html
http://www.ad.nl/rotterdam/3172061/lsquoA15_is_niet_op_tijd_klaarrsquo.html
Minister Verburg heeft in Zeeland een kentering gebracht. Nu hier nog ……
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3795verburg_trots_op_ontpolderingsbesluit
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3843-ontpolderbesluit_kansrijk
Natura 2000
http://www.agd.nl/1074531/Nieuws/Artikel/Zware-kritiek-van-Europarlementariers-op-Natura2000inNederland.htm?nb=agd&editie=20%20april%202009&link=Zware%20kritiek%20van%20Europarl
ementariers%20op%20Natura2000%20in%20Nederland&WT.mc_id=mail_agd_20%20april%202
009
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4008-brandbrief_lto_natura_2000
Over de CO2-opslag onder Rhoon en Barendrecht – ook hier kijkt de MER commissie niet naar draagvlak
blijkbaar…..
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3175348/Barendrecht_laakt_rapport_CO2opslag.html
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3170651/lsquoCO2opslag_voldoet_aan_veiligheidsnormrsquo.html
En de provincies …… die ploegen voort
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3982-bernisse_vangt_bot_bij_staten
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/3932-wieringen_definitief_buitenspel
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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Beste polderbewoners en belangstellenden
Een onthutsende Koninginnedag en dan staat, wat we hier in deze polder meemaken weer in een heel
ander daglicht. Er zijn ergere dingen zo blijkt maar weer eens te meer. Toch een korte editie deze keer,
maar wel met wat interessante bijlagen, waarover verderop wat nadere uitleg.
De wethouder verzamelt goede ideeën voor het landschapspark Buytenland.
Een mooi stukje in de Schakel van de communicatieafdeling van het Gemeentehuis, want daar sturen ze
persberichten graag in vraaggesprekvorm uit. Maar Raymond van Praag nodigt u uit om een duit in het

zakje te doen inzake de inrichting. U heeft het ongetwijfeld allemaal gelezen - één zin in het artikel sprak
voor mij boekdelen :
“…..Bijvoorbeeld in gesprek met de boeren in het gebied. Zij moeten nog even door kunnen gaan met hun
bedrijf…….”. Hij windt er ook geen doekjes om, het is gewoon over en uit met de landbouw binnen nu en
10 jaar. Mocht u De Schakel niet ontvangen dan vindt u het artikel bijgesloten in pdf (linksboven) of kunt u
kijken via deze link (pagina 5) : http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=464
CDA Albrandswaard doet haar best
Onlangs heb ik u geïnformeerd over een avond inhet Centrum waar Europarlementariër Cornelis Visser
een lezing heeft gegeven over o.a.de CO2 opslag, het landbouwbeleid en het landschapspark. Een
ervaringsdeskundige want hij is zelf akkerbouwer op Goeree en heeft ook daar met de ruimtelijke
ordening te maken. Niet alleen door sprekers te inviteren, maar ook door de Tweede Kamer specialisten
in te schakelen (zie bijlage persbericht) probeert het CDA een lans te breken voor het behoud van onze
polders en de agrarische activiteiten daarin. En dat valt te waarderen.
MER-advies gevonden
In de vorige editie al aangehaald dat er op de site van de provincie iets zou staan over het advies van de
MER-commissie hetgeen daar niet terug te vinden was. Maar de Gemeente Albrandswaard heeft het
inmiddels wel op de site staan dus staan de stukken voor u in bijlage. We moeten alles nog helemaal
doornemen, zeker ook het antwoord van de provincie daarop (2e bijlage). Als daar wat over te melden is
nemen we het mee in de Polderkolder uiteraard.
Links:
Artikel in het AD waarin een aantal boeren uit Albrandswaard de ruimte krijgt om hun mening te geven …..
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3182447/Het_is_gemeen_we_worden_uitgerookt.html
De regering gaat misschien deze keer de subsidie niet aan zich voorbij laten gaan …..
http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2009/april/27/Meer_Europees_geld_voor_maatr
egelen_landbouw
Iedereen wil zich met de natuur bemoeien en er geld aan verdienen…..
http://www.nieuweoogst.nu/other_article/details/4010-concurrentie_opbr_de_natuurmarkt
Dat was het wel weer, een goed weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
We zijn er weer met een volgende editie vol wetenswaardigheden en informatie rond onze polders.
Gisteravond hebben we met het comité die de Polderdagen van 2007 en 2008 heeft georganiseerd bij
elkaar gezeten. Hoewel de meeste boeren min of meer de wacht is aangezegd, gaan we toch proberen
om iedereen te bewegen mee te doen aan een volgende editie. Dat zal dan geen Polderdag worden met
diverse uitgestippelde wandelroutes over de akkers, maar meer een Open Boerderijendag met een
dijkroute. Welke per fiets, wandelend of met aanspanningen (de menners zijn weer graag van de partij)
afgelegd kan worden. Komende weken hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven omtrent het
draagvlak en deelnemers.
Slibdepot
Aan een aantal bewoners van de Rijsdijk (plus één adres Nieuweweg) is een uitnodiging verzonden door
de gemeente om te komen kijken op een inloopavond naar de neiwue plannen rond het slibdepot tussen
de Rijsdijk en A15. Daar het ook voor andere mensen in de polders en Achterdijk/Kleidijk toch van belang

is c.q. zij ermee te maken krijgen, heb ik de tekening en invitatie van de gemeente maar bijgesloten. Voor
de beeldvorming en het is openbaar, dus voor iedereen toegankelijk op 13 mei van 19:00 – 21:00 uur.
Overleg Omgevingsmanagers Provincie
Deze week heb ik voor het eerst bezoek gehad van iemand van de Provincie, althans uit naam van de
Provincie. Sinds maart is er een “omgevingsmanager” ingehuurd door de Provincie die samen met zijn
assistente probeert uit te vissen waar er raakvlakken zitten tussen de verschillende belanghebbenden en
hoe die zo goed mogelijk samen kunnen worden gebracht om tot een gemeenschappelijk plan te komen.
Omde communicatie te verbeteren en op gang te brengen kwamen ze dus op lokatie. Nu had ik 10 cm
dossier klaar gelegd, een klein deel overigens, omdat ik ervan uitging dat zij (namens de provincie) mijn
bezwaren tegen de MER en mijn zienswijze op het Voorontwerpbestemmingsplan kwamen bespreken. Er
schijnt door de MER-commissie een positief advies gegeven te zijn maar daarin kan ik niets van mijn
bezwaren terug lezen – evenmin als alle andere bezwaarmakers overigens. Terugkoppeling daarover of
bespreken ervan gaat blijkbaar aan ons voorbij en je vraagt je dan of al die mensen en verenigingen dat
allemaal voor Jan met de korte achternaam hebben zitten doen.
Waarom er nog geen terugkoppeling is geweest konden ze me ook niet uitleggen. Evenmin waarom er
nog steeds geen serieus gesprek is geweest rond de Boerenvariant (wel toegezegd door de Provincie),
waarom de informatie welke gecommuniceerd wordt via de website kiezenvoorgroen niet wordt
aangepast, waarom er nog steeds geen financiële onderbouwing is van alle plannen etc etc. – ze hebben
het allemaal meegenomen om het voor te leggen aan de Provincie en Gemeente en die gaan daar dan op
19 mei weer verder over praten geloof ik. Het heeft me kortom weer een ochtend gekost en ik ben niets
wijzer (alleen weer nieuwe gesprekspartners en ervaringen rijker) geworden. Plus de kanttekening dat ik
niet mag spreken over een uitrookbeleid, want de boeren en bewoners wordt tenslotte een alternatief
geboden. Ze kunnen tenslotte anders gaan boeren (ruwweg 100 jaar terug in de tijd), wellicht tegen
vergoedingen (welke) werken in het toekomstige park of zich uit laten kopen (voor een appel en een ei) en
elders opnieuw beginnen. Op papier mooie woorden maar in praktijk natuurlijk onwerkbaar. We wachten
de volgende stap dus maar weer af.
Uw inbreng
Tijd voor enkele reacties van lezers. U denkt wellicht dat deze electronische Nieuwsbrief
éénrichtingsverkeer is maar er komt regelmatig een antwoord met suggesties, opmerkingen,
steunbetuigingen etc. binnen. De politiek en provincie wekken vaak de indruk dat de polderkolder slechts
een eenmansactie is, een soort vechten tegen de windmolens van een enkeling. Maar het vindt echt wel
waardering en vertolkt de mening van heel veel bewoners en betrokkenen. Vandaag in elk geval 2
reacties bijgesloten – een technisch probleemoplossing en een mening - ik heb de afzenders er maar
even bij vernoemd
Bedankt voor de nieuwsbrief van het Buytenland van Rhoon.
Al eerder overwoog ik om je te attenderen op het feit dat de bijlagen die met de Polderkolder worden
verstuurd slechts door Outlook-gebruikers kunnen worden geopend.
Windows Outlook verpakt bijlagen namelijk automatisch in een zgn. winmail.dat bestand als je de rtf
indeling i.p.v. html of platte tekst gebruikt.
Als de geadresseerde ook Outlook gebruikt is er niets aan de hand. Het winmail.dat bestand wordt dan
automatisch herkend en uitgepakt. In andere email-programma's zit de bijlage nog steeds verpakt in
"winmail.dat"
Het kan wel worden geopend met een speciaal uitpak-programma als "winmail opener":
http://www.eolsoft.com/nl/freeware/winmail_opener/
of (voor Mac-gebruikers) TNEF's enough: http://www.joshjacob.com/macdev/tnef/download.html
De fout zit dus in Outlook. Als je het probleem aan de verzend-kant wilt oplossen geeft Microsoft hier:
http://support.microsoft.com/kb/278061/nl een soort oplossing.
Vriendelijk groetend,
Albrecht Bastemeyer
Beste Wim,

Wat is er van waar dat het waterpeil 50 centimeter hoger komt te staan in de polder? De boeren die dus
blijven, verzuipen straks en gaan dan alsnog weg.
Ze zijn dus eigenlijk nu verplicht om overstag te gaan om zo nog een redelijke prijs ergens voor te krijgen
want anders krijgen ze verhuiskosten en verder niets.
Dit kan zo toch niet, die zand in de ogen strooierij?
Zijn we nu allemaal echt zo blind dat de provincie uiteindelijk toch wint? Ze doen alsof ze het prima vinden
dat er boeren blijven, maar wel op hun
voorwaarden. Aan de achterkant doen ze vervolgens de kraan open en langzaam maar zeker zullen de
boeren verzuipen.
Wat mij betreft gaan Albrandswaarders de barricades op hoor. Er is niemand in Rotterdam die wil
recreëren in een moerassige omgeving vol met muggen en
ander ongedierte. Die willen zien waar de melk en de kaas en de boter vandaan komen. Waar komen de
grondstoffen voor het brood vandaan, en al die
andere gewassen wat is dat? Dat willen zij, de regering en de burgers. Wie is die provincie dan
eigenlijk????
Groeten,
Marco Lagendijk
Links:
Minister Verburg gaat ook participeren in het New York overleg – is alleen een beetje te laat
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4150-verburg_naar_new_york
Een andere kijk op de zaak
http://www.boerderij.nl/1075535/Weekblad/Commentaren/Demp-het-bestuurlijke-moeras.htm
grond omzetten in natuur.... kortzichtig, gezien de claim op landbouwgrond elders in de wereld…..
http://www.agd.nl/1075776/Nieuws/Artikel/Rijke-landen-pachten-meer-grond-in-derde-wereld.htm
Als je dan toch weg moet voor natuur moet men er wat voor over hebben …..
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10113206,true,true
Haastige spoed ...
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3204022/Eerder_natuur_in_Zuiderdieppolder.html

Een varkensstal binnen de Haagse stadsgrenzen? Daar hoeven ze geen nieuwe voor te bouwen denk ik,
het Provinciehuis is daar uitermate geschikt voor…..
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4191-den_haag_wil_een_varkensbedrijf
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Goedenmiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Ik mag u weer verblijden met een volgende Polderkolder. Terwijl de gewassen onder invloed van de
regenbuien van afgelopen dagen de grond uit lijken te schieten blijft de toekomst van onze polders
onverminderd onder druk staan. De boeren moeten voort, want stilstand is achteruitgang. Dus worden de
laatste akkers met spruiten ingeplant en is het nieuwe groeiseizoen begonnen. Voor hoe lang blijft de
vraag.
Vanuit de PZH (Provincie Zuid-Holland)…
Heb ik inmiddels weer een ervaring mogen lezen, ditmaal is het PPA bezocht door de
“omgevingsmanagers” van de Provincie. Ik deed u in de vorige Polderkolder al verslag van mijn gesprek
met hen. Het open communiceren over zo’n gesprek naar de achterban is hen blijkbaar vreemd, want ik
ben er op aangesproken dat hetgeen aan de keukentafel in een vertrouwelijke sfeer besproken wordt,
direct via de Polderkolder zijn weg naar buiten vindt. Hetgeen de gesprekspartners in de toekomst zal
weerhouden om openhartig over sommige onderwerpen te spreken. Nu heb ik niet het idee gehad dat er
geheimen besproken zijn of buitennissige bespriegelingen. Ik heb alleen een paar feiten geconstateerd
dat het weer een interview en gesprek is met een nieuwe contactpersoon die wederom de zaak op gang
moet zien te krijgen en de partijen om de tafel. Het zoveelste gesprek en de zoveelste poging, maar als
de provincie zelf niet in gesprek gaat en wil denken in oplossingen dan schiet je er zo weinig mee op.

Hetgeen ik overigens ook terug heb kunnen lezen in de bevindingen van het PPA als stake-holder, waar
Thedie Binder ook een prettig gesprek heeft gehad maar weinig antwoorden op de levende vragen.
Het is mij ook nog niet duidelijk of “de boeren” ook als stake-holder worden gezien en voor zo’n gesprek
worden uitgenodigd, dat zal de tijd wel leren. Het zou niet voor het eerst zijn dat daar niet mee gesproken
wordt. Er wordt veel OVER hen gesproken maar niet MET hen…..
Berichten uit de samenleving….
Was destijds een mooi VPRO programma. Ik ontvang regelmatig fanmail of word ingecopieerd op andere
mails. Deze opmerking uit een ervan wil ik u ook niet onthouden:
Een van de argumenten die de Provincie gebruikt voor de noodzaak en de inrichting van het
Landschapspark zijn de ‘nieuwe Rotterdammers’ die er in de toekomst bijkomen en die dan moeten
kunnen recreëren. Tijdens de ‘voorlichtingsdag’ op 20 september vorig jaar was dit zo ongeveer het
belangrijkste argument dat de gedeputeerde gebruikte. In Trouw van dit weekend stond een interessant
artikel over de toekomst van ontvolkende regio’s in Nederland. Een van die regio’s is blijkbaar Rotterdam
want volgens het kaartje bij het artikel (van het Planbureau voor de Leefomgeving) zijn er daar in 2025
minder inwoners dan in 2006. Deze reden voor het Landschapspark is dus ook vervallen. Zie ook bij de
links hieronder.
Links
Het gaat de goede kant op ..... Boerennatuur kost immers niks dus gewoon zo houden als het is!
http://www.agd.nl/1075939/Nieuws/Artikel/Zuid-Holland-heeft-geen-geld-voor-grondaankoop.htm
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10114122,true,true
Dat staat wel weer haaks oponderstaand bericht,maar dat is logisch bij de Provincie…..
Ze gaan daar dus nog een stuk polder opofferen voor natuur en recreatie, maar ook daar moet het vooral
rustig blijven. Nou gedeputeerde, vrees niet - net als naar Tiengemeten zal alleen een handjevol freaks
gaan - de honderdduizenden mensen komen namelijk op ons Landschapspark Buytenland af......
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3207389/Eiland_krijgt_188_hectare_natuur_erbij.html
Er wordt een enorm gebied opgeofferd aan natuur en recreatie omdat er zo'n behoefte aan is......
Tiengemeten.
Gemiddeld 53 bezoekers per dag waarbij ook nog eens een deel excursies vanuit de provincie meegeteld
waarschijnlijk. Moesten daarvoor nu al die boeren en bewoners wijken? Dat valt tegen dus gaan we er
maar weer een belevingswaardenonderzoek tegenaan gooien.
http://www.ad.nl/reizen/3210012/Tiengemeten_krijgt_een_78.html
Het landschap verrommelt en zal dat nog meer als we de boeren de zaak niet laten onderhouden....
http://www.agd.nl/Nieuws/Artikel.htm?contentid=75839
http://www.verkniptlandschap.nl/
http://www.verkniptlandschap.nl/meldingen/zuid-holland/vervallen-boerderij
Red het platteland….
http://www.agd.nl/1076236/Opinie/Weblogs/Blog/Red-het-platteland.htm
Ook in andere gebieden gaat men niet zomaar akkoord met de overheidsplannen en moeten derden de
zaak bij elkaar praten.....
http://www.ad.nl/rotterdam/oost/3204411/Bemiddelaar_moet_conflict_veenweidepact_vlot_trekken.html
U heeft ongetwijfeld de Schakel van afgelopen week gelezen. Weer een paginagrote advertentie van onze
Gemeente Albrandswaard - Thema groen binnen Albrandswaard - wel over het VKA (Voorkeurs
Alternatief praten maar niet over de Albrandswaardse Variant, daar gaan we weer.....
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=1839&stukid=36157
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Editie 110 al weer, hetgeen betekent dat bij de volgende Polderkolder een samenvatting zal worden
bijgevoegd van de laatste 10 uitgaven. In deze weken wordt er achter de schermen koortsachtig gewerkt
om alle plannen en de planning op koers te houden, alleen is de manier waarop dat gaat weer met de
Franssen-slag.
Ondanks alle andere meningen en ideeën blijft de Commissaris van de Koningin en Provincie volharden
in haar éénrichtings beleid. De trein dendert door, moet op tijd rijden, op een spoor zonder wissels en kost
wat kost moet zijn prestigeobject (sorry, opdracht van de 2e Kamer) slagen.
Gemeente & Provincie
Pak alleen maar de paginagrote advertentie die we als “informatiekrant” weer in De Schakel hebben
mogen aantreffen – overigens, ondanks de inhoud die haaks staat op de Albrandswaardse Variant en
eerder gedane toezeggingen, weer vrolijk mede ondertekend door de Gemeente Albrandswaard. Er is
notabene enkele weken terug een motie unaniem aangenomen door de raad die door alle partijen
ondertekend is. Waarin staat dat de Albrandswaardse Variant leidend is. Ik heb beide stukken in bijlage
bijgesloten. Maar in de “informatiekrant” wordt weer keihard zwart op wit gesteld dat binnen 10 jaar alles
natuurakkers zijn. Niets over de boeren en de toezegging dat ze mogen blijven doorboeren op de huidige
voet in een gebied ten zuiden van de Essendijk. Want ik lees het toch niet verkeerd onder de kop
“Natuurakkers ten zuiden van de Essendijk” <<….. akkers gericht op natuurontwikkeling en niet op
grootschalige productie van gewassen >>. Hoezo de boeren mogen daar doorgaan met hun huidige
bedrijfsuitoefening zolang ze willen…..?
Ik mag het geen uitrookbeleid noemen, maar is uitstervingsbeleid dan misschien wel op zijn plaats? En
wie doet dan de stervensbegeleiding? De Gemeente Albrandswaard? Die hebben en houden tenslotte de
regie zo willen ze ons doen geloven. Een utopie, want die 7 provinciale ambtenaren die we zo “gastvrij’ in
het gemeentehuis hebben onthaald bepalen wat er gebeurt. Zowel de gemeente als
begeleidingscommissie staan op een zijspoor om nog maar even de beeldspraak van de trein te
gebruiken. Ben benieuwd wanneer ze dat eindelijk gaan (h)erkennen. Om nog maar niet te spreken over
de bewoners en belanghebbenden die bezwaar hebben aangetekend of zienswijzen ingediend. Daar
wordt al helemaal geen rekening mee gehouden. Lekker democratisch allemaal.
4 juli Polderdag 2009
Het gaat er toch weer van komen dit jaar. Weliswaar in een iets ander jasje, maar we hebben de meeste
boeren inmiddels gesproken. Deze willen wel meer meewerken en hun bedrijf openstellen. We zullen
geen looproutes over de akkers uit gaan zetten. We hebben al 2 jaar geínvesteerd in het bouwen van
bruggen tussen bevolking, overheid en boeren maar dat levert hoegenaamd niets op. De bewoners en
bevolking uit de regio hebben aangegeven het huidige cultuurlandschap zo te willen laten maar daar
wordt toch niet naar geluisterd. Er is zelfs een Boerenvariant ontwikkeld waarin deze wandel-, fiets- en
looppaden permanent zijn ingetekend maar daar wil men nog niet eens maar kijken, laat staan over
praten. Dus heeft het opnieuw intekenen en bouwen van dit soort paden over de akkers en akkerranden
geen toegevoegde waarde.
Naast de bestaande wandel- en fietspaden zal er slechts één “natuurpad” worden opengesteld en dat is
een wandeling over de Molenpolderse Zeedijk van de Schenkeldijk tot de Koedood vice versa. De
bestaande wandel- en fietspaden willen we weer gebruiken om de diverse bedrijven te kunnen bezoeken.
Zorgboerderij De Buytenhof wil weer medewerking verlenen. Ook zullen de “menners” weer gevraagd
worden met hun aanspanningen om de bezoekers van A naar B te rijden of een rondje door de polders te
maken. Met diverse andere partijen (Waterschap, Wildbeheer, Oudheidkamer etc.) moeten we nog praten
maar we hebben goede hoop dat het wel weer zal gaan lukken. Mocht u ideeën hebben dan horen we dat
graag. Mail maar naar mij of gebruik het contactformulier op www.landschapspark-buytenland.nl

Links
Ook de faunabescherming geeft haar verzet tegen de 2e Maasvlakte op. Zal ook wel gedreigd zijn de
subsidie in te trekken…..
http://www.ad.nl/rotterdam/economie/3237032/Laatste_horde_Maasvlakte_2_geslecht.html
Visie van Trouw – Groen
Deze houden er een aparte stelling op na. In ruil voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte en komst van
de industrie laat het Havenbedrijf 750 ha natuur aanleggen. Ik had een heelander beeld opmijn netvlies.
Dat opent direct weer perspectieven, want van het havenbedrijf hoeft die natuur en recreatie niet zo nodig.
Die vindt boerennatuur ook natuur, als de 2e Maasvlakte maar door kan gaan. Dus als zij daarover
zeggenschap zouden hebben (zoals gesteld in dit bericht – laatste zinsnede) kunnen we alles bij het oude
laten…..
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/natuur/article2765002.ece/Weg_vrij_voor_aanleg_Tweede_Maasvlakte.
html
Nog een visie, nu op wereldnivo en richting de toekomst. Over de waarde van boeren…..
http://www.agd.nl/1076635/Nieuws/Artikel/IFAP-landbouw-moet-boeren-voor-biodiversiteit.htm
en tot besluit een discussie over groen bij de boerenbond LTO
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10115419,true,true
Tot een volgende Polderkolder.
Wim Gé WARNAAR
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