Polderkolder 011
Hoe snel kan iets wennen vraag je je af. Ik ben al door verschillende mensen benaderd of ze soms
wat gemist hadden, want ze hadden al ruim een week geen Polderkolder ontvangen. Kun je nagaan
dat dit medium binnen een kwartaal al ingeburgerd is en mensen het missen als het niet verschijnt.
Dus gaan we weer.
Maar wel met de kanttekening dat we hebben afgesproken dat de Polderkolder alleen uitkomt als er
wat nieuws te melden is. En dat is er.
Krantenknipsel Inspraakprocedure
In bijlage treft u aan een krantenknipsel uit het RD/AD van afgelopen week dat gaat over de inspraak
m.b.t. het PMR project en de inspraakprocedure. Het betrfet hier een vereniging ten noorden van
Rotterdam die zich inzet voor het behoud van de polders aldaar. Deze VTM (Vereniging tegen
Milieubederf http://www.vtm-milieu.nl) wijst er bij monde van hun voorzitter op dat belanghebbenden
van Midden-IJsselmonde ook nu al moeten inspreken, daar waar je denkt dat er momenteel alleen
gesproken wordt over de PMR en 2e Maasvlakte. Via één van de links onderaan de pagina helpen we
u op weg hoe de inspraakprocedure verloopt.
Polderdag
Zo zal de titel zijn van de dag die we gaan organiseren om mensen door de polders te laten wandelen
en fietsen. Opdat men toch vooral ziet hoe alles groeit en bloeit in ons open landschap en zich
realiseert wat er wordt vernietigd als je de zaak onder water zet, er golfbanen van maakt of ze
volplempt met bossen.
Met deze Polderdag hopen we te bereiken dat het straks niet “Dag polders…” wordt.
Er is in elk geval een datum geprikt : deze dag zal worden gehouden op zaterdag 7 juli. Makkelijk te
onthouden 07/07/2007 en we zullen u niet in zeven sloten tegelijk laten lopen. Vóór de vakanties,
midden in het groeiseizoen lekker struinen en wandelen door de landerijen over akkers en
(ongebaande) paden. Er is een conceptroute uitgestippeld en we zullen met de
landeigenaren/pachters kijken of we langs de randen van hun percelen mogen lopen en/of een plank
over de sloot mogen leggen. Naast een wandelroute zal er ook een fietsroute worden uitgestippeld
over verschillende afstanden.
Bedoeling is dat de deelnemende agrariërs op deze 7e juli enige uitleg over hun bedrijf, gewassen en
teeltmethoden geven.
Verder zullen er het hele jaar langs de belangrijkste routes op de verschillende percelen bordjes
worden geplaatst welk gewas er groeit. Ook zal er een plattegrond worden gemaakt met daarop
aangegeven, naast de voornoemde routes, ook wat wetenswaardigheden van de polders, de
boerderijen en de gewassen.
Er zal gestart kunnen worden vanaf verschillende locaties die later bekend zullen worden gemaakt.
Ruimtelijk atelier
Op 22 mei, komende week dus, zal er een volgend ruimtelijk atelier zijn waarin de Rijks
Landschapsarchitect zijn eerste globale plan zal presenteren. Een soort vlekkenplan met daarin
verwerkt de verschillende plannen zoals de Albrandswaardse Variant. Dat gaat dan ter bespreking de
begeleidingscommissie in die eventueel terugkoppelt met de verschillende belanghebbende partijen
zoals het PPA. Zodra er nieuwe ontwikkelingen gemeld (mogen) worden komen wij daar op terug
uiteraard.
Links (of rechts)
• Download van Acrobat Reader (gratis) om pdf bestanden te kunnen lezen:
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2_allversions.html
• Website van de gemeente Albrandswaard (in de linkerkolom o.a. “Landschapspark
Buytenland”, verslagen, agenda vergaderingen etc.)
http://www.albrandswaard.nl/
• Website van de provincie zuid-holland omtrent de PMR en het Landschapspark
o PMR: http://www.zuidholland.nl/index/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr.htm
o Landschapspark: http://www.zuidholland.nl/index/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr/content
_landschapspark_buytenland.htm

•
•
•

Website van de Carnisse Grienden met 2 knoppen in de linkerkolom (“Landschapspark” en
“nieuws”)
http://www.carnissegrienden.nl
Inspraakpunt
http://www.inspraakvenw.nl/cend/inspraakpunt/index2.aspx
Website Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de PMR en Maasvlakte 2:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/goederenvervoer/mainportrotterdam

Tot een volgende Polderkolder
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“Geen nieuws – goed nieuws” of “Stilte voor de storm ….”
Wie zal het zeggen, er is de afgelopen weken achter de schermen hard en veel gewerkt waarover wij
vertrouwelijk zijn geïnformeerd, dus nog niet om aan de grote polderklok te hangen – maar het lijkt
allemaal toch een goede kant op te gaan waarin de polder voor een groot deel polder blijft, er hier
geen 2e Tiengemeten aangelegd zal worden en er ook geen 2e Valckesteinse Bos zal ontstaan. Nog
even teruggrijpen naar Polderkolder 11
Krantenknipsel Inspraakprocedure
Volgens een gesprek met de voorlichtster van de Provincie, Mevr. Veltman, was het krantenknipsel,
waarin de Vereniging Tegen milieubederf de bewoners van IJsselmonde waarschuwde om toch vooral
in te spreken inzake het project Mainport, ongegrond. Het zijn afzonderlijke trajecten volgens haar en
“ons” recht om zienswijzen te geven en eventuele bezwaren te opperen komt nog.
Polderdag 7/7/2007
Begint steeds meer vorm te krijgen en er komen ook al spontaan aanmeldingen van bewoners en
eigenaren die graag een actief steentje willen bijdrage. Hetzij door hun bedrijf open te stellen, hetzij
door een activiteit, welke men in de polders ontplooit, aan een breder publiek bekend te maken. Dus
ziet dat er allemaal goed uit. Naast de verschillende wandel- en fietsvarianten wordt er ook onderzocht
of het wellicht mogelijk is om inwoners van Albrandswaard die “minder mobiel” zijn, zoals ouderen en
minder validen, een blik in de huidige polders en het gebruik ervan te gunnen door bijvoorbeeld taxibusjes in te zetten. Deze kunnen overal makkelijk komen en zo kan ook deze inwonergroep
geïnformeerd worden over het huidige en eventueel toekomstige gebruik van het gebied. Of dit gaat
lukken zal o.a. afhangen van eventuele sponsoring of vrijwilligers die zo’n busje zouden willen
besturen. Aanmeldingen of suggesties kan via dit mailadres.
Ruimtelijk atelier
Op 22 mei j.l. heeft er weer een ruimtelijk atelier plaatsgevonden waarin de Rijks Landschapsarchitect
Dirk Sijmons zijn eerste globale plan heeft voorgesteld en toegelicht. Een soort vlekkenplan met
daarin verwerkt de verschillende plannen zoals de Albrandswaardse Variant. Dat gaat nu ter
bespreking de begeleidingscommissie in die eventueel terugkoppelt met de verschillende
belanghebbende partijen zoals het PPA (Platform Polders Albrandswaard). Deze terugkoppeling met
de PPA staat overigens op 4 juni a.s. geagendeerd. Zoals de planning er nu uitziet zou het op 7 juni
door de gedeputeerde in de stuurgroep gepresenteerd worden en als die accoord gaan zou het op 28
juni aan het grote publiek gepresenteerd worden tijdens een informatieavond in het Gemeentehuis
(hopelijk de grote zaal met een goede geluidsinstallatie).
Een kort verslag ervan vindt u HIER terug.
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We gaan door en we gaan ervoor
Een leuke dooddoener zo lijkt maar u zal zien dat we niet stil zitten en er, tussen alle bedrijvigheden
door, aan de verschillende deuren en loketten geklopt wordt. En daar wordt nog opengedaan ook, dus
dat ik mooi meegenomen.
Inspraakprocedure Tweede Maasvlakte

Ondanks eerdere geruststellende berichten dat we geen gebruik hoefden te maken van ons recht tot
inspreken heeft het PPA (Polder Platform Albrandswaard), na overleg met verschillende
belanghebbenden en partijen, toch gemeend van haar recht tot inspreken gebruik te maken. Het “dat
kan later altijd nog wel” werd niet door iedereen als zodanig uitgelegd en dus heeft de PPA nu alvast
op papier ingesproken. Hoewel de PPA geen “officiële” status heeft als vereniging o.i.d. is zij wel
ontstaan met steun van 5000 inwoners uit het gebied Midden-IJsselmonde. Dus zeker een club die
gehoord mag worden en gebruik maken van het inspraakrecht )bijlage 20070531 Inspraak
31mei.doc). In het AD/RD van afgelopen weekeinde stond dat er weinig gebruik was gemaakt van dit
recht (zie bijlage 20070602 RDAD Maasvlakte2.pdf) maar door de PPA is dat dus wel gedaan voor u.
ANWB workshops
Waar ik inmiddels ook iets over gevonden heb op het internet, is het onderzoek / de enquete die de
ANWB heeft gehouden onder de inwoners over wat wij zouden willen in dit gebied. Althans, bij alle
plannen wordt gesteld dat de ANWB een onderzoek heeft gedaan en daar een aantal conclusies en
voorwaarden uit heeft gedestilleerd die een representatief beeld geven van wat “de bewoners van
Midden-IJsselmonde” met het gebied willen. Op hun ANWB-ledenavonden in Rotterdam-Pendrecht en
Carnisselande zijn workshops gehouden en daar hebben de deelnemers (hoeveel is vooralsnog een
raadsel) hun wensen kenbaar gemaakt. Deze zijn opgetekend en meegenomen in het “programma
van eisen” dat de ANWB en ZHL voor het gebied hebben opgesteld (zie ook op de PZH-site bij te
downloaden documenten in het rechterblok – link verderop).
Een pdf van deze workshops heb ik dan ook bijgesloten (titel “uitkomsten-uijsselmonde-9905117.pdf”).
Nog meer media aandacht
Afgelopen week heeft er in Vrij Nederland ook een artikel gestaan over Natuurmonumenten. Hoe deze
vereniging eigenlijk de verschillende instanties en overheden manipuleert om hun zin te krijgen en
zaken doordrijft. Een lezenswaardig artikel waarover wij ook benaderd zijn. Namens PPA heeft Thedie
Binder dan ook gereageerd om onze ervaringen over de het Buytenland van Rhoon met de journalist
en de lezers te delen. Ik sluit een pdf bij met de aan ons voorgelegde tekst (titel 2007 22
Natuurmonumenten.pdf).
En verder…. Over de inrichting
De Rijkslandschapsarchitect Dirk Sijmons heeft afgelopen week (week 22) zijn advies aan de
provincie uitgebracht en de gedeputeerde zal het advies op 7 juni bespreken met de gemeente
Albrandswaard, de Stadsregio en het Waterschap in een stuurgroepvergadering. Als deze stuurgroep
groen licht geeft, dan volgt op 28 juni een openbare informatiebijeenkomst op het gemeentehuis van
Albrandswaard. Dirk Sijmons zal het plan dan zelf presenteren en toelichten. Deze datum staat nog
steed sin alle planningen dus die moet u alvast vrijhouden – als er eerder wat te melden is naar
aanleiding van 7 juni dan doen we dat uiteraard.
Polderdag of Dag Polder ?
Momenteel wordt gewerkt aan het draaiboek van 07/07/2007 en aan de afspraken met de diverse
partijen die hun medewerking hebben toegezegd. Morgenavond 4 juni zit de “initiatiefgroep” hierover
weer bij elkaar. Dus mocht u nog ideëen hebben of actief mee willen werken dan kan dat nu nog
worden opgenomen in de planning en het draaiboek, want hoe meer mensen er mee werken en
betrokkenheid tonen bij deze dag, des te beter het is.
Tot slot de links (of rechts)
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De stand van zaken …..
Van een aantal projecten is enig nieuws te melden deze week, maar niet wereldschokkend allemaal.
Echter, om de continuïteit erin te houden toch maar even een polderkolder gemaakt om iedereen bij te
praten en op de hoogte te houden.
Stand van zaken m.b.t. het Basisinrichtingsplan 600 ha natuur Midden-IJsselmonde
Als het goed is dan heeft de Rijks Landschapsarchitect, de heer Sijmons, inmiddels zijn ideëen aan de
provincie kenbaar gemaakt en zal zijn advies hierover door de gedeputeerde aan de stuurgroep
worden voorgelegd. Deze stuurgroep bestaat uit onze gemeente, de stadsregio en het Waterschap.

Als deze groen licht geeft om verder te gaan volgt er op 3 juli een openbare bijeenkomst waarbij de
heer Sijmons zijn plan zal presenteren en toelichten.
LET OP : In tegenstelling tot eerdere berichten staat deze informatieavond nu gepland op 3 juli
en niet meer op 28 juni en wordt gehouden bij het Deltaziekenhuis en niet in het Gemeentehuis.
Uiteraard komen we tegen die tijd wel met meer precieze informatie, misschien grijpen we deze avond
ook nog wel aan om nog wat uitleg te geven over het volgende onderwerp (4 dagen later) :
Stand van zaken m.b.t. de Polderdag 07/07
Ook dit vordert gestaag. We zijn, vooruitlopend op alle definitieve plannen, alvast begonnen met het
uitzetten van de wandelroutes en fietsroutes. Want de tijd voor voorbereiding is kort en om vooral
voldoende mensen en betrokkenen (letterlijk en figuurlijk) op de been te krijgen gaan we voorvarend
door met de plannen.
Hetgeen wil zeggen dat we de publiciteit niet schuwen en een concept-uitnodiging hebben opgesteld
die naar de pers, politiek plus belanghebbenden wordt verzonden.
Dit omdat deze mensen veelal drukke agenda’s hebben en ze dan alvast bijtijds de agenda kunnen
blokkeren voor de zevende van de zevende.
Onder het sub-motto “Laat je streek niet in de steek” hebben we nu het volgende vastgesteld:
• één wandelroute door de polder (deels over ongebaande wegen langs akkerranden en door
het veld – maar waar men ook voor een verharde variant kan kiezen). Deze loopt langs een
aantal boerderijen en bezienswaardigheden in het gebied.
• Een “korte” fietsroute, min of meer een binnenring in het plangebied Midden-IJsselmonde
vormend
• Een “lange” fietsroute aan de buitenkant van het gebied.
Bedoeling is dat de “actieve” agrarische bedrijven “open huis” hebben en de bezoekers iets over hun
bedrijf en gewassen vertellen. Mooi zou zijn als we van alle takken van de landbouw wat kunnen laten
zien dus van tuinbouw tot akkerbouw en van schapenteelt tot melkveehouderij. We zijn al bij
verschillende bedrijven langs geweest die ook hun medewerking hebben toegezegd en hopen
komende week alle adressen te hebben geïnventariseerd voor hun medewerking hieraan.
In elk geval zal duidelijk gemaakt worden dat dit voor de meeste bedrijven een éénmalige open dag
betreft – boerderijen met huisverkoop etc. zullen wel vaker geopend zijn – en dat de
WANDELROUTE over de akkers en paden ook alleen deze dag te maken is.
De fietsroutes kunnen wel het hele jaar door gemaakt worden, alleen zal men dan langs de meeste
boerderijen rijden, zonder dat er activiteiten op de boerderij zijn.
Op diverse akkers zullen bordjes worden geplaatst met de gewassen die er geteeld worden om het
hele jaar door de recreanten en passanten te informeren.
Van de streek en boerderijen zal zoveel mogelijk een kort stuk informatie worden gegeven bij de
gedrukte versie van de route. Een beschrijving van de boerderijen, de polders, de gewassen die er
geteeld worden, het vee, speciale informatie (Napoleonroute, molens, oude benamingen etc.) zullen
ook worden toegevoegd. Daarnaast zullen we een aantal instellingen die ook met de polders te maken
hebben uitnodigen om hun activiteiten te presenteren aan het publiek.
Te denken valt dan aan
• Het Waterschap (waterbeheer),
• de jachtcombinatie (wild- en faunabeheer),
• historische landbouwwerktuigen (demonstratie van oude landbouwmethoden < > nieuwe
technieken)
• de oudheidkamer Rhoon & Poortugaal
• de veiling (met informatie over producten, recepten etc.)
De routes kunnen gestart worden vanaf verschillende punten (lees parkeerterreinen) aan de rand van
het gebied waarna men op de route kan “instromen” om vanzelf de hele route (of een deel ervan) af te
leggen. Ook aan de ouderen en minder validen zal aandacht worden besteed, want er zullen busjes
vanaf vaste punten uit Rhoon en Poortugaal (een deel van) de route rijden en ook bedrijven
bezoeken. Tevens zal er onderweg gelegenheid zijn om wat te eten en drinken (twee vaste punten
zijn in elk geval de Theeschenkerij van zorgboerderij de Buytenhof en bij de welkom- en startplaats
voor genodigden zijnde het bedrijf van Adjan Vos). Ook zal er bij de Buytenhof (althans dat heeft de
wethouder beloofd) een informatiecentrum over alle plannen worden ingericht waar de bezoekers alle
tekeningen en plannen kunnen beoordelen. Daar de Buytenhof geregelde openingstijden heeft en
midden in het gebied ligt is dit een uitgelezen punt daarvoor.
U ziet, plannen te over - maar mocht u zelf ook activiteiten willen ontplooien dan horen we dat graag.
Er zitten bijvoorbeeld aardig wat “menners” in het gebied en misschien vinden ook zij het wel leuk om

mensen met paard en wagen rond te rijden door onze polders. Ook zijn er inmiddels kontakten met de
Nordic Walking groep van Aad Wijntjes die waarschijnlijk ook aan (een deel van) de route zal
deelnemen.
Naast ideeën zitten we ook nog met wat uitvoerende belemmeringen, en dan vooral wat betreft
middelen. Om de route te kunnen vormgeven en drukken, posters te kunnen maken, zaken in te huren
etc. is geld nodig. Dus indien u bedrijven of instellingen kent die dit initiatief willen ondersteunen (kan
in natura ook door bijvoorbeeld diensten of producten ter beschikking te stellen) dan houden we ons
van harte aanbevolen.
PS: Ik had beloofd mijn mail-adressenbestand niet voor “bedeldoeleinden” te gebruiken maar denk dat
dit de uitzondering is die de regel bevestigd….
De links zijn verder niet gewijzigd, dus die vindt u in de vorige Polderkolders wel terug. Een nieuwe
bezienswaardige link is die van www.polderdag.nl – toen ik ging “googlen” om te zien of we misschien
een website konden bouwen over onze polderdag bleek er al een site met die naam te bestaan. Idee
is dus niet uniek maar wel met dezelfde doelstellingen en achtergrond.
Tot een volgende Polderkolder
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Goedenmiddag,
Een snelle Polderkolder dit keer – vandaag en morgen staan bij ons in het teken van uitslag
eindexamens en de zevende van de zevende.
Zaterdag en zondag zal er weinig tijd overblijven omdat we ook meedoen aan de www.kunstroutealbrandswaard.nl dus dan is er ook niet veel tijd over verder.
Nieuws over het basisinrichtingsplan
Ik wilde even laten weten dat er nieuws is over het plan van de rijksadviseur voor het Landschap.
Zojuist heb ik een mail ontvangen van Wietske Veltman, de voorlichtster van de provincie, met een
terugkoppeling vanuit de stuurgroep over het advies van Rijksadviseur Sijmons welke is gepubliceerd
op de website
http://www.zuidholland.nl/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr/content_landschapspark_buyt
enland/content_e_thema_penp-newpage-15.htm
Informatie richting de belanghebbenden
Volgende week donderdag wordt de gemeenteraad/ begeleidingscommissie geïnformeerd, daarna
komt het advies van de heer Sijmons ook op hun site.
Natuurlijk hoopt de provincie verder iedereen te mogen verwelkomen op 3 juli wanneer de
rijksadviseur persoonlijk zijn advies presenteert en toelicht.
De gedeputeerde en burgemeester zullen beiden aanwezig zijn en zelf een toelichting geven. Zie ook
bij deze link:

http://www.zuidholland.nl/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr/content_landschapspa
rk_buytenland/content_activiteiten.htm
Ook op de website van de gemeente Albrandswaard (www.albrandswaard.nl) wordt de avond van 3
juli inmiddels aangekondigd.
Spontane reacties
Sommige bewoners tonen zich betrokken en bieden diensten en/of middelen aan om de Polderdag
van 07/07/2007 tot een succes te maken. Maar dat kunnen er nog veel meer zijn in onze optiek. Dus
schroom niet en mail of bel even indien je je actief voor het behoud van de polders in wilt zetten. Vele
handen maken licht werk!
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Op de valreep van het weekeinde nog een editie van de Polderkolder. Wellicht heeft u vanmorgen
Plonie Rooimans, Thedie Binder en Adjan Vos gehoord bij studio West-IJsselmonde tussen Kerkbank
en Kantinestoel, dus ik weet niet wat u al bekend is gemaakt. Zelf “mocht” ik aanwezig zijn bij het
CHIO te Rotterdam, dus was niet van de partij. Mocht er dus nieuws dubbel gebracht worden dan
moet u maar denken dat 2 x genaaid of dubbel gestikt beter houdt.
Basisinrichtingsplan
De eerste concepten zijn inmiddels als advies van de Rijks Landschaparchitect Dirk Sijmons aan de
raad en begeleidingscommissie gepresenteerd en zijn daarmee openbaar. Alleen heb ik tot aan
vanavond de stukken nog niet kunnen vinden op de diverse websites. Ik heb wel wat notities gemaakt
als commentaar en uitleg op het getoonde maar om die zomaar aan u door te spelen zonder de
beelden voor ogen werkt slechts verwarrend. Zodra er op de sites wat gepubliceerd is zal ik mijn
aantekeningen met u delen. En mocht dat uitblijven, dan kunt u het op 3 juli allemaal zelf komen
ervaren bij de presentatie. Niet vergeten die datum !!!
Polderdag 07/07/2007
Gaat heel erg de goede kant op. De routes zijn (bijna) rond – we moeten nog één stukje lopen en
uitzetten maar verder is alles in kaart gebracht. Verder hebben bijna alle (agrarische) bedrijven en
boerderijen hun medewerking toegezegd. We wachten nog op antwoord van een enkeling. Ook zijn er
een aantal randactiviteiten opgezet die wel met de polders of het vroegere boerenleven te maken
hebben en die de dag ook een aanvullend programma zullen bieden.
• Nogmaals, de openstelling is alleen op zaterdag 7 juli – bedrijven met huis- of
seizoensverkoop zullen als uitzondering op de route vermeld worden.
• Ook zal zuidelijk gesteld worden dat de wandelroute langs bedrijven en over de akkers
door de polder alleen op zaterdag 7/7 te maken is
• De fietsroutes kunnen ook op andere dagen gemaakt worden, alleen zullen dan de
deelnemende bedrijven (boerenwinkels etc. uitgezonderd) niet openstaan.
• De borden met daarop de geteelde gewassen op de diverse akkers zullen het hele
groeiseizoen blijven staan om de polderbezoekers te informeren
In bijlage heb ik voor u de concepten gezet van de bezienswaardigheden en de
polderwetenswaardigheden. Tevens heb ik het persbericht ingesloten. Dit allemaal in pdf, een
programma dat u eventueel met een van de links onderaan kunt downloaden. Commentaar of
aanvulligen daarop zijn welkom!
www.polderdag-rhoon.nl
Deze week hopen we ook een website te lanceren onder bovengenoemde domeinnaam. Alle
relevante informatie betreffende de polderdag (programma, persberichten, routes, foto’s, nieuws,
achtergronden etc.) zullen daar worden weergegeven. We zijn namelijk nog in de slag om de
verschillende routes op papier en gedrukt te krijgen maar dat is een “kostbare” zaak. Hoewel we een
aantal sponsorverzoeken hebben ingediend is daarover nog niets concreets toegezegd. Mocht dat
dus niet rond komen dan bieden we in ieder geval de mogelijkheid om via de website programma’s en
routes te kunnen laten downloaden. Voor mensen van buiten dit gebied ook sowieso al handig, maar
het streven blijft om een gedrukte versie van de Polderdag routes en programmering huis aan huis in
Albrandswaard en Barendrecht te laten bezorgen.
Mocht u dus nog informatie en/of fotomateriaal hebben voor beide doelen dan zie ik dat graag
tegemoet.

POLDERKOLDER 17
Sneller dan verwacht ben ik weer bij u terug omdat de Provincie inmiddels het Basisplan openbaar
heeft gemaakt.
Basisplan Rijks Landschapsarchitect Dirk Sijmons
U kunt dit downloaden of bekijken op de website van de provincie – let wel , het is een document van
4,1 Mb dus redelijk zwaar als je geen snelle verbinding hebt – waar het staat in het grijzige vak in de

rechterkolom “documenten” (klik op “klap uit”- titel document is Basisplan Rijksadviseur Inrichting
Buytenland).
http://www.zuidholland.nl/index/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr/content_landschapspar
k_buytenland.htm
Uiteraard moet iedereen voor zich uitmaken of men het wat vindt en komen luisteren naar de
presentatie en toelichting. Het is moeilijk om uit zo’n basisplan conclusies te trekken zonder de
toelichtende woorden van de bedenkers erbij. Maar toch een aantal opmerkingen die tijdens de
presentatie door verschillende aanwezigen zijn gemaakt. De presentatie gaf namelijk eerst een
overzicht van de diverse gelanceerde ideeën en varianten met de bruikbaarheid van al die plannen:
•
Om van het gebied een getijdengebied te maken is, naast de bijna onmogelijkheid van de
uitvoering, qua tijd een utopie omdat er voor zo’n gebied een periode van ca. 100 jaar nodig is
alvorens het gebied zich heeft ontwikkeld tot. En dat valt ver buiten de geplande timing en
doelstelling van de PKB.
•
Volgens berekeningen moet er in het gebied van 600 ha wel 6 ha extra open waterberging
worden gerealiseerd.
•
Op verschillende plaatsen zou de dijk verstevigd moeten worden om aan de nieuwe Deltanormen
te voldoen mocht de Maeslantkering verstek laten gaan.
•
De Rhoonse Baan moet groen worden en omgetoverd in een Rhoonse Laan.
•
Het gebied zou ook ingericht kunnen worden als een soort grote schoonwaterfabriek in de vorm
van een “doorstroommoeras” met o.a. riet als filtereenheid
•
In het hele gebied (inclusief de randen) zouden volgens prognose 2 – 6 miljoen bezoekers per
jaar komen, hetgeen overigens zeer in twijfel wordt getrokken. Waarschijnlijk hebben ze bij die
schattingen ook het dagelijkse sluipverkeer meegerekend maar dan is het nog erg hoog.
•
Recreatie en hoogwaardige natuur gaan niet samen, want de laatste gedijt vooral met rust (en
niet met 2 – 6 miljoen bezoekers?)
•
Langs de zuidelijke Randweg / Rijksweg A15 moet een geluidswal komen om rust in het gebied te
garanderen
•
De “drukke” activiteiten van de Golfbaan zullen ook rustverstorend werken – daarom zou het aan
te bevelen zijn om deze activiteiten te verplaatsen naar de rand van het gebied (met name het
oefen en afslag gedeelte, het restaurant, de winkel, clinics etc. die veel traffic genereren) en daar
een kleine baan aan te leggen.
•
De polders moeten verkeersluw worden, dus aan de randen P-plaatsen en transferia maken
waarna men per fiets of te voet het gebied in kan.
•
Het gepresenteerde basismodel is het uitgangspunt voor de MER (Milieu Effect Rapportage)
•
Bij het basismodel zijn 3 optionele varianten uitgewerkt die als gelijkwaardig zullen worden
meegenomen
•
Het aanpalende gebied (dus de Rand van Rhoon, langs de Rijksweg, Barendrecht etc. van ca.
500 ha) wordt meegenomen als studiegebied
•
Provincie is alleen verantwoordelijk voor de 600 ha plangebied en bemoeit zich alleen daarmee –
de rest is bijzaak voor rekening van de gemeente
•
In het huidige basisplan is geen ruimte voor commerciële landbouw, en dat is niet conform de
aangenomen motie Klein Molenkamp
•
Minister van Landbouw Gerda Verburg heeft net 2 miljard EG-subsidie goedgekeurd gekregen
voor verbetering van het platteland – zou dit niet kunnen worden ingezet om delen van het PKBgebied te verbeteren en in stand te houden als “gewone” zuid-hollandse polder?
Zelf heb ik na afloop nog de vraag gesteld aan een aantal mensen wat de omschrijving is van
natuurakkers en hoogwaardige natuur? We zien in de Hoekse Waard namelijk dat “moderne”
commerciële akkerbouw heel goed kan samengaan met een natuurfunctie. De Nationale
Landschapstatus die het gebied heeft, geeft de boeren daar ruimte voor biodiversiteit : gewoon
commercieel gewassen telen met wat bredere akkerranden en spuitvrije zones. Waarom zou dat hier
niet kunnen? Het is echt de moeite van verdere studie waard volgens mij – kijk maar eens hier:
http://www.hwl.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemid=28
En verder zal ik me van commentaar onthouden – ik ben tenslotte slechts een informatief doorgeefluik
3 juli 2007

Via Wietske Veltman, de voorlichtster van de PZH heb ik nog de uitnodiging voor 3 juli als pdf
binnengekregen – mocht u hem niet per post ontvangen hebben dan stuur ik hem bij deze in elk geval
aan u door.
De zevende van de zevende
Ga ik nu maar weer gauw verder met de teksten van de website www.polderdag-rhoon.nl . Mocht u
nog input of ideeën hebben laat het weten!

POLDERKOLDER 18
Goedenavond polderbewoners en belangstellenden – wederom een Polderkolder met het laatste
nieuws:
30 juni / 1 juli : Ascot in Rhoon
Waarom maken we hier “reclame” voor en wat heeft dat met de polder te maken: heel veel.
Veel van de paarden die optreden bij Ascot “wonen” in de polders en we hopen dat zij ook deel zullen
nemen (bereden of gemend) met de Polderdag. Verder zal ook de vereniging Carnisse Grienden met
een standje aanwezig zijn en die zullen ook de Polderdag van 7 juli onder de aandacht van de
bezoekers brengen. Dus als het even kan zaterdag en/of zondag een bezoekje brengen aan het
terrein van de Rhoonse Ruiters in de Kwakpolder.
3 juli presentatie Basisplan en varianten
In de vorige Polderkolder al aangekondigd en in een stukje toegelicht. De avond wordt gehouden bij
het Deltaziekenhuis, locatie Plein. Zaal is om 19:00 uur open en de aanvang is gepland op 19:30 uur.
De presentatie zelf (4,1 MB) is overigens onder het kopje ”documenten” op de site van de PZH te
downloaden - via deze link:
http://www.zuidholland.nl/index/overzicht_alle_themas/thema_programma_en_projecten/pmr/content_landschapspar
k_buytenland/content_e_thema_penp-newpage-15.htm
Tevens staat hierbij al een kleine toelichting van de provincie op hetgeen de Landschapsarchitect in
gedachten heeft bij zijn Basisplan.
Zaterdag 7 juli 2007 Polderdag Rhoon
U heeft er al over kunnen lezen in de kranten en dit medium of over gehoord bij de radio en in de
wandelgangen. Het gaat een echte happening worden als we de enthousiaste reacties van bewoners
en boeren horen. Met de plannen van de provincie in het achterhoofd gaan we ervan uit dat er nóg
meer mensen willen genieten van de polders in hun huidige vorm MET agrarische activiteiten.
Momenteel is de website online www.polderdag-rhoon.nl waar de conceptroutes te zien zijn alsmede
beschrijvingen van cultuurhistorische objecten en boerderijen.
Deze wordt elke dag nog verder “gevuld” en aangepast. Mocht u nog leuke ideeën hebben of mee
willen werken dan kan dat altijd. Vele handen maken licht werk.
Wij willen onze “abonnees’ in elk geval wel vragen om de bijgevoegde “flyer/poster” af te drukken en
voor het raam te hangen. Ook zou het een goed idee zijn deze door te mailen naar zoveel mogelijk
familie, vrienden en kennissen om het aantal deelnemers aan de Polderdag zo groot mogelijk te laten
zijn.
De links kunt ook allemaal terugvinden op de website, dus die hoef ik niet meer te communiceren
verder.
Tot dit weekeinde en/of dinsdag 3 juli en/of zaterdag 7 juli !

POLDERKOLDER 19
Na een drukke week met de presentatie van het Basismodel voor de inrichting van ons buitengebied
en de voorbereiding op de Polderdag morgen tussen de buien door een korte Polderkolder maar wel
voorzien van een aantal (lange) bijlagen.

Presentatie 3 juli
Er is een basismodel waarop doorgestudeerd kan worden. Zo zou je het in het kort kunnen
samenvatten. Want er zal nog wel wat water door de Maas stromen vooraleer alles is
uitgekristalliseerd en er echt een werkbare variant is. De grootste afwijkingen tussen de Provincie en
wat gewenst wordt door de grootste gemene deler zijn:
• In dit basismodel is vooralsnog geen ruimte voor een gezond (commercieel) boerenbedrijf,
ondanks de in de Tweede Kamer aangenomen motie Klein Molenkamp
• Een financiële situatie om daar wat aan te veranderen en om het gebied in een keer goed in
te richten die niet goed is – met het verhaal dat we de 600 ha met een minimaal budget in
kunnen richten en dan later kijken of we in de randen nog wat meer kunnen ontwikkelen
(woningbouw) schiet je toch ook niets op
• Het dientengevolge star vasthouden aan de PKB van 600 ha (waarvan na aftrek ondergronds
leidingwerk en infra max. 450 ha overblijft) zonder een integrale aanpak voor het hele gebied
waarbij ook de randen en Maasoevers meegenomen worden.
De avond werd in elk geval professioneel begeleid door Suzanne Mulder die de discussie strak in
handen hield maar wel ruimte gaf aan alle geledingen om hun mening te geven. Het platform Polder
Albrandswaard (PPA) gaf hun zienswijze weer en overhandigde de diverse bestuurders, politiek en
belanghebbenden hun mening over het basismodel op papier. Zowel de verklaring als de vragen en
opmerkingen zijn in bijlage bijgesloten en we zullen de komende procedures gaan volgen.

Polderdag 7 juli
Plonie Rooimans werd in de gelegenheid gesteld de eerste “dummy” van de folder over de Polderdag
aan de Rijks Landschapsadviseur te overhandigen en wat reclame te maken voor de polderdag. Er is
de laatste maand heel wat werk verzet om iedereen te mobiliseren, motiveren en activeren en het
resultaat mag er zijn. Er is belangstelling uit alle geledingen en de weersvoorspelling lijkt ook goed te
worden. Speciaal voor deze dag is er een website gebouwd waar alle relevante informatie terug te
lezen is. Over de route, maar ook over de historie en bezienswaardigheden van het gebied. Verdere
links naar diverse andere websites over o.a. het Landschapspark staan erbij. Beslist een bezoekje
waard www.polderdag-rhoon.nl

Fotowedstrijd : Polders in de Picture
Om nogmaals te focussen en in te zoomen op de schoonheid van onze polders zoals ze nu zijn en dat
extra te belichten, is er een fotowedstrijd uitgeschreven waarbij mensen hun favoriete facetten van de
polders kunnen vastleggen en insturen. Fraaie vergezichten, ingezoomd op details, luchten,
landschappen, akkers, gebouwen, oogstwerkzaamheden, dieren : alles wat er fleurt, kleurt, geurt en
gebeurt in de polders kan worden vastgelegd. Dan kan zowel in printvorm of digitaal en zal tijdens de
Historische Landbouwdag op 15 september worden tentoongesteld. Meer informatie erover vindt u in
de bijlage of anders ook weer op de website bij de knop “foto’s”.

Tot besluit:
De voorspelling lijkt gunstig maar weer of geen weer – we zien elkaar morgen onderweg wel ergens in
de polders ….. Zegt (of mailt) het voort en tot dan!

POLDERKOLDER 20
Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het lijkt kort na de vorige editie, maar aangezien een aantal van u de komende week de
vakantiekoffers zal gaan pakken reeds nu al een nieuwe Polderkolder. Want er moet vóór 1 augustus
nog gereageerd worden (indien gewenst uiteraard) op het basisplan zoals dinsdag 3 juli
gepresenteerd door ’s Rijks Landschapsarchitect Sijmons.
U heeft namelijk afgelopen zaterdag met eigen ogen kunnen aanschouwen en beleven hoe de polders
“van binnenuit” georganiseerd en ingericht worden door de boeren en voor hen zou geen (of in elk
geval geen levensvatbare) plaats zijn in de nieuwe plannen. Dat wilden we u graag meegeven en
getuige de commentaren van de bezoekers is onze “blik in de keuken” van de polders geslaagd.

Prachtige Première Polderdag 2007
De reacties waren allemaal hetzelfde: zoiets mag toch niet verloren gaan, dit landschap moet je
gewoon zo laten, wat een mooie natuur zo dicht bij de stad, hoe anders kijk je tegen het platteland

aan als je het op deze manier ervaart, nooit geweten dat er zoveel historie op Midden-IJsselmonde
zat. Kortom, alleen maar lovende en stimulerende opmerkingen van de naar schatting ruim 1500
deelnemers aan de Polderdag.
Meer dan 600 brochures werden er afgenomen en als je dan rekent dat er in groepjes van minimaal 2
werd deelgenomen dus een voorzichtige schatting. Tel daarbij ook nog de mensen die de routes en
info van de website hebben gedownload dan kom je op deze bezoekersaantallen. Niet zoveel als er
afgelopen week geclaimd werd door Groenservice Zuid-Holland (2 – 6 miljoen per jaar dus hadden het
er 6.000 – 18.000 moeten zijn) voor het nieuwe Landschapspark maar wel meer de realiteit.
Uiteraard ging niet alles voor 100% naar wens van de organisatie. Door het slechte weer van de
dagen ervoor waren we op het laatst gedwongen om in de wandelroute enige wijziging aan te
brengen. En de beloofde molen in de Zegenpolder bleek een echte “luchtkasteel” variant van een
watermolen: hij stond nog niet in vol ornaat of de wind kreeg vat op de wieken en het gevaarte knakte.
Er rustte geen zegen op dit initiatief in de gelijknamige polder. Maar verder liep iedereen en alles naar
wens, alleen maar positieve geluiden en complimenten.
De dreiging van een bui regen waaide, op een enkele druppel na, over en het weer werd alsmaar
beter. De “ouderen” en minder validen werden keurig volgens schema rondgereden in de busjes en de
menners boden oud en jong de gelegenheid om een rondritje in hun fraaie aanspanningen door te
polder mee te rijden. Op zorgboerderij de Buytenhof was het een drukte van jewelste en genoot
iedereen van de activiteiten daar en het voorlichtende karakter van deze instelling. Van alles te zien
en te beleven, een heerlijke taart bij de theeschenkerij, artikelen van het land en even een heerlijk
ontspannend rustpunt.
Dat gold weer niet bij Henk van der Linden waar het eerder spannend was want, naast zijn groentenen fruitwinkel, werd daar een demonstratie verzorgd door de wildbeheereenheid, oftewel de
jachtcombinatie. Een aantal jagers lieten met hun zeer goed getrainde jachthonden zien wat er
allemaal komt kijken bij het wildbeheer en uitschakelen van schadelijke dieren.
Ook bij de Familie Vos aan de Korteweg, een van de startpunten, volop activiteiten omdat daar vele
genodigden begonnen aan de Polderdag, er een catering en rustpunt was, en het ook het start- en
vertrekpunt was van de “menners”, die menig rondje door de Portland- en Molenpolder maakten.
De andere deelnemende bedrijven deelden dezelfde ervaringen. Bij de een wat meer bezoek en bij de
ander wat minder, maar een zeer gemêleerd gezelschap van jong tot oud. Uit de stad en regio tot
buurtgenoten die zich ook verwonderden over diverse nieuwigheden die ze leerden van de bedrijven
of van de historie.
Hetzelfde werd gehoord bij de genodigden die, tijdens hun “officiële” rondwandeling ook tal van
ervaringen opdeden die hen nog niet bekend waren. Zowel burgemeester Harald Bergmann als de
gedeputeerde Martin Huls van de Provincie gaven blijk van hun interesse en namen alle tijd om, op
een van de voor hen ook spaarzame vrije dagen, op hun gemak de rondgang door de polders te
maken.
De initiatiefnemers hopen in elk geval dat deze dag zal bijdragen aan de meningvorming rond het
gebied en de inrichting van het toekomstige Landschapspark Buytenland. Want na afloop was de
teneur die kon worden opgetekend toch wel, dat we dit vooral zo moeten zien te houden. En dat we
zo’n Polderdag vaker zouden moeten organiseren. Allebei de punten wil de initiatiefgroep
onderschrijven en zich daar voor inzetten maar wel met de kanttekening dat het een niet zonder het
ander kan.
Tot slot nog een verzoek aan iedereen die de Polders een warm hart toedraagt. U heeft in de media,
tijdens de Polderdag op de Buytenhof of bij de presentatie eerder deze week, het basisplan en de
diverse modellen voor de inrichting van het Landschapspark kunnen bekijken. Er wordt door de
Provincie de mogelijkheid geboden om uw reactie hierop te geven. Maak alstublieft van dit “recht”
gebruik en geef uw mening, hoe die ook luidt. U heeft de tekeningen en ontwerpschetsen gezien en u
heeft zich ook een beeld kunnen vormen vanuit het polderperspectief. De Provincie heeft aangegeven
de reactie mee te nemen in hun planvorming.
U kunt uw reactie insturen naar tj.hanste@pzh.nl . Ook kunt u het reactieformulier van de Provincie
invullen – dat is te vinden op de website www.polderdag-rhoon.nl onder het hoofdstuk “nieuws en
pers¨ en dan in de kopregel doorklikken op “documenten en verslagen” waar het te downloaden is.
Idereen bedankt…..

De initiatiefgroep Polderdag Rhoon 2007 (Plonie Rooimans, Thedie Binder, Adjan Vos en
ondergetekende) kan terugzien op een geslaagde eerste editie van dit evenement. We willen alle
bedrijven en agrariërs die aan dit succes hebben meegewerkt van harte bedanken. Het openstellen
van uw akkers, weilanden en boomgaarden is door de bezoekers, getuige hun reacties, enorm
gewaardeerd. Wij willen daarnaast tevens de vele vrijwilligers langs de route, bij de startpunten en op
de bedrijven ook bedanken. De menners van de Rhoonse Ruiters, die met paard en wagen de
mensen de hele dag hebben rondgereden verdienen ook een speciale vermelding, evenals het
reportageteam van Radio Studio West-IJsselmonde. Deze Polderdag werd verder mogelijk gemaakt
door de ondersteuning van:
• RABOBANK Midden-IJselmonde
• Binder Groenprojecten - Poortugaal
• Henny Heezen Cateringservice - Hoogvliet
• Intratuin - Rhoon
• Machinefabriek P.C. Heezen – Rhoon
• Gemeente Albrandswaard - Albrandswaard
• Smaling Deuren – Rhoon
• Gijsbers van Wijk Bouw en Onderhoud – Poortugaal
• PvdA – afdeling Albrandswaard
• Formido Bouwmarkt – Albrandswaard
• Zoeteman Aannemingsbedrijf – Rhoon
• Mart van Ginkel’s Textielservice – Rhoon
• VVD – afdeling Albrandswaard
• Gebr. Barendregt Aannemingsbedrijf – Rhoon
• Krijn Verhagen webdesign – Rhoon
• Jachtcombinatie Portland – Albrandswaard
• CZAV – Wemeldinge
• PanArt Communicatie - Rhoon
• MNO Vervat – Rotterdam
• EVA – Albrandswaard
Voor het laatste nieuws en foto’s kunt terecht op onze website www.polderdag-rhoon.nl De fietsroutes
door de polders en langs de bedrijven zijn het hele jaar rond te maken. De brochures hiervan kunnen
worden afgehaald bij de Rabobank te Rhoon, Zorgboerderij De Buytenhof te Rhoon en het
Gemeentehuis Albrandswaard te Poortugaal.
En verder ….. vakantie?
In de maand juli krijgt u dus te tijd om te reageren, dus doe dat vooral voor de vakantie. Helaas
gebeurt het wat vaker dat belangrijke zaken in vakantietijd in gang worden gezet, vandaar deze
oproep voor het seizoen losbarst en u er op uit trekt en de kans uw mening te geven verloren gaat. In
september zal dan worden aangevangen met de studie naar de milieu-effecten. Uitgangspunt daarbij
is het basismodel zoals gepresenteerd en de startnotitie beschrijft welke aspecten onderzocht gaan
worden en daar kan u op inspreken. Hoe de gemeente de procedure rond de startnotitie voor ogen
staat geeft het bijgevoegde pdf document “MERtraject Landschapspark”van 19 juni weer.
Uiteraard zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden de komende maanden maar ik ben niet
anders dan de rest en hoop ook nog wat vakantie te kunnen vieren. Dus zal de
verschijningsfrequentie van de Polderkolder afnemen en alleen bij nuttige c.q. dringend nieuws het
licht zien.
P.S. nog even dit …
Ondanks de duidelijk uitleg erover hebben we vandaag de eerste mensen al weer gezien die de
wandelroute alsnog wilden doen. De richtingbordjes zijn inmiddels verwijderd, en de “bruggen” en
loopplanken volgen snel. Want er was een duidelijke afspraak dat de akkers en boerderijen alleen
07/07/2007 voor het puibliek open stonden dus hou daar rekening mee en/of zegt het voort!
De fietsroutes kunnen wel het hele jaar door gemaakt worden, de akkers blijven voorzien van de
naambordjes van de gewassen die er op geteeld worden maar de boerderijen zijn niet toegankleijk –
uitgezonderd de bedrijven die huisverkoop hebben uiteraard, maar dat staat duidelijk aangegeven op
de folders en website.
Tot een volgende Polderkolder

