Overzicht Polderkolders 21 – 30
Subject: Polderkolder

21 - Nieuwsbrief het Buytenland van Rhoon

Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
“Hij blijft maar komen met die Polderkolder-mails” zult u wel denken, maar het is voor de goede zaak.
Deze keer een correctie en nog wat aanvullende informatie.
Foutje in e-mail adres
Een kleine correctie van mijn kant. Blijkbaar was ik te gehaast om het laatste nieuws onder de aandacht
te brengen en heb ik een letter verkeerd aangeslagen. Ik werd door de Provincie gewezen op een fout in
het e-mailadres waar u uw reactie kwijt kunt op het basismodel van het Landschapspark. U kunt uw
reactie en/of visie insturen naar gj.hanste@pzh.nl of naar info750ha@pzh.nl . Voor de zekerheid heb ik
ook nog het reactieformulier met het verbeterde mail-adres bijgesloten. En niet vergeten te reageren deze
maand. Ik heb al wat mailwisselingen in cc’s gezien, maar het gaat om de reactie naar de Provincie. Die
telt (als het goed is) mee !!!
Correctie persbericht
Ook hierin hetzelfde foutieve e-mailadres – dus de gecorrigeerde versie is bijgesloten
Bedankt
Aan eenieder die heeft bijgedragen aan het welslagen. Naast de initiatiefgroep een hele rits mensen. Daar
ik niet van iedere vrijwilliger en deelnemer een mail-adres heb c.q. het gezicht bij de mailnaam kan
plakken stuur ik hierbij een bedanktekst voor iedereen die ik mocht ontvangen van de Burgemeester
Harald Bergmann :
“9 juli 2007
Geachte heer Warnaar
Hierbij wil ik u bedanken voor de voortreffelijke organisatie van de Polderdag die op 7 juli werd gehouden
en die mij door het zeer gevarieerde landschap heeft geleid.
Graag verzoek ik u mijn dank ook over te brengen aan de mede-organisatoren en de vele vrijwilligers die
het mogelijk hebben gemaakt dat dit evenement kon plaatsvinden. Wellicht tot volgend jaar!
Hoogachtend,
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard
Mr. H.M. Bergmann”
Waarvan akte – de scanner weigert even dienst maar het gaat tenslotte om de boodschap. En die is
duidelijk en bestemd voor iedereen die heeft meegeholpen!
Polderdagboek
Van de polderdag en de polderdagjesmensen heb ik mijn bevindingen gedurende de dag bijgehouden in
een dagboek. Ik heb het bijgesloten en wellicht herkent u zich erin.
Acrobat Reader
Al deze files zijn weer in pdf – het programma om dit te kunnen downloaden windt u op de website
www.polderdag-rhoon.nl onder de knop “links”
Foto’s Polderdag
Sjors Ribeiro is weer heel actief geweest en heeft zowel van de 3 juli presentatie als de Polderdag van 7
juli een fotoverslag op zijn website geplaatst. Kijk maar eens onder deze link om zijn resultaten te
bewonderen:

http://www.fotosjors.nl/index.php?option=com_gallery2&Itemid=28&g2_itemId=7113
7
Tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 22
Hopelijk kunt u in deze dagen letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water houden. Wat dat betreft hebben
we het met de Polderdag nog goed getroffen als je het weer in de weken erna in ogenschouw neemt. Zo
loop je heerlijk in het zonnetje tussen de fruitbomen op de Buytenhof en enkele dagen later verruïneert
een hagelbui de halve oogst.
Maar ook hier mogen we hopen dat het “na regen komt zonneschijn” op zal gaan en de schade beperkt
blijft. De, door de bordjes zo mooi aangegeven, gewassen hebben ook veel van het overtollige water te
lijden terwijl we gisteren ook de eerste combine al tarwe zagen dorsen. Hoe wisselvallig kan een polderen oogstseizoen zijn.
Reactie op het Basisplan van de Rijks Landschapsadviseur
De reden van het verschijnen van deze Polderkolder is niet schokkend, maar meer om nog wat informatie
rond te sturen en nogmaals te herinneren aan het inzenden van uw reactie op het basisplan voor de
herinrichting van ons gebied. Dit kan door een mail te sturen aan gj.hanste@pzh.nl of naar
info750ha@pzh.nl
Heeft u geen mail, geen probleem. U kan ook een reactieformulier invullen of een brief schrijven. Het
reactieformulier vindt u in pdf bijgesloten of is te downloaden op onze website (onder de knop “nieuws en
pers” naar “documenten en verslagen” in de bovenbalk en daar PZH reactieformulier downloaden.
Deze kan u per post verzenden aan het volgende adres:
Provincie Zuid-Holland
PMR, kamer D620
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Faxen naar dezelfde instantie kan ook. Het faxnummer is 070 – 441 7930 . Niet vergeten om dat deze
maand (vóór 1 augustus) te doen !!!
Polderdag en Polderperikelen in de pers
Tevens heb ik nog wat krantenknipsels in pdf bijgesloten. Ten eerste voor het overzicht, ten tweede
omdat ik me vanmorgen weer mateloos ergerde aan een artikel over het Mooie Rhoon in het AD/RD
(editie Zuidrand). Daarin werd voorgedaan of de bewoners van de polder al “om” waren voor het
Landschapspark. Ik heb een stukje ingezonden, maar weet niet of men dat zal gaan plaatsen. Hieronder
de weergave daarvan:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vandaag een artikel in uw krant gelezen in de editie Zuidrand betreffende een serie luchtfoto’s met de titel
“Boven Rhoon” pagina 8 “Rhoon, dat dorp van het kasteel”.
Ik weet niet wie de auteur van de begeleidende tekst is, maar hij schetst op minimaal één vlak een
verkeerd “beeld” in het artikel. Hierin wordt gesteld:
“De toch al landelijke omgeving – een oud polderlandschap en een strook grienden langs de Oude Maas wordt naar hedendaagse ideeën omgevormd tot een landschapspark. Honderden hectare natuur als
compensatie voor de uitbreiding van de Maasvlakte, aanvankelijk niet tot tevredenheid van boeren in
het gebied”.
Met klem wil ik er op wijzen dat dit bericht suggereert dat men inmiddels wel tevreden zou zijn. Niets is
minder waar, want de bewoners en boeren van het gebied willen alles het liefst zo laten als het is. Een
beetje research en nabellen had u de juiste informatie kunnen geven. Ook uw regionale redactrice
Charlotte van Genderen weet hiervan. Graag verwijs ik voor de echte mening van boeren, burgers en

buitenlui over dit onderwerp naar onze website www.polderdag-rhoon.nl en naar de diverse
krantenartikelen die er naar aanleiding van dit initiatief in de regio zijn verschenen (in bijlage).
Ik zou het op prijs stellen indien u in de komende regio bijlage een correctie wilt opnemen om deze
verkeerde beeldvorming te herzien.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dat was het zo’n beetje voor deze keer. Mocht u nog met vakantie gaan dan wensen we u uiteraard alle
goeds en goed weer toe. Hetzelfde ook voor de boeren want die kunnen ook wel een tijdje goed weer
gebruiken om verder te kunnen op het land. En als zij goed weer hebben de thuisblijvers het in elk geval
ook.
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We zullen voor het weekeinde aanvangt nog maar even een Polderkolder doen uitgaan. Ten eerste om u
voor de laatste keer te herinneren op het “recht” om te reageren op de plannen die gemaakt zijn om onze
polders op een andere manier in te richten. Ik heb begrepen van de Provincie dat er meer reacties binnen
zijn gekomen dan verwacht maar hoe meer mensen hun stem en mening laten horen, des te beter er
normaliter naar de betrokkenen geluisterd zal worden. Naar ik mag aannemen.
Dus vergeet niet te reageren. Ik sluit het reactieformulier nog een keer bij. Je kunt het verzenden per mail,
per post, per fax. Laat je mening niet verloren gaan.
Cultureel erfgoed polders
Er is de laatste tijd al veel geschreven over de schoonheid van de polders en de wil van de bevolking om
de polders in hun huidige vorm te behouden en bewaren. Rond de presentatie van het Landschapspark
en de Polderdag heeft menigeen zijn mening daarover gegeven. Een facet dat daarbij naar mijn mening
onderbelicht wordt is, naast de polders als cultureel erfgoed met hun gebiedstypische boomrijke dijken en
akkers, de bebouwing ervan. Typerend voor de polders was in het verleden de lintbebouwing langs de
dijken en de boerderijen en buitenplaatsen. Vooral over die laatsten moeten we ons zorgen maken als je
zo kijkt en rondrijdt door het gebied.
Er zijn de laatste jaren al veel boerderijen “gesneuveld” en het is een tendens en teloorgang die we
moeten zien te stoppen. Op alle fronten, zowel bij de bewoners als bij de overheid, moet er alles in het
werk worden gesteld om wat nog resteert te bewaren voor de toekomst. Uiteraard zijn er de gevallen die
niet meer te redden zijn door een verleden. Het onder water staan bij de watersnood of inundatie tijdens
de oorlog tast vaak de funderingen aan, dus dat vraagt soms rigoureuze maatregelen zoals sloop.
Daarvan hebben we de laatste jaren een aantal voorbeelden gezien. Er zijn ook mensen die er energie
en/of een vermogen insteken om de historische bouwwerken op te knappen en te verbeteren. Gelukkig
maar.
Maar er zijn ook objecten die door allerlei “ruimtelijke” maatregelen “in het maatschappelijk belang”
worden geslachtofferd. Een aantal voorbeelden uit het recente verleden:
o

o

Reestein aan het Weegje – tot de ontwikkeling van de Vinexwijk Portland een prachtig “buiten” en
oude boerderij annex jachtslot met een rijke historie. Welk teken- en rekenwonder daarnaast flats kan
en mag projecteren is van de gekke. Langs de Koedood zou een overgangszone komen met groen,
dan laagbouw en tenslotte ergens in het midden hoogbouw tot maximaal 4 – 6 woonlagen. De wijk is
nu bijna voltooid en langs de Koedood staan flats en in het midden laagbouw – de omgekeerde
wereld dus. Maar iemand moet die plannen toch goedkeuren, dus waar gaat dat dan fout zou je
denken.
De Teunishof en Edenhoeve aan de Rijsdijk – tussen twee oude monumentale boerderijen door met
een rijke geschiedenis, moet zonodig een ontsluitingsweg plus fietspad met een viaduct, moderne

o

o

dubbele straatverlichting geprojecteerd worden die bijna alle schoonheid van dat mooie stukje dijk
weghaalt. En aan de panden geen recht doet natuurlijk.
De Noordhoeve aan de Nieuweweg staat nu ook geheel geïsoleerd en lijkt een slecht einde
beschoren. Er zou een akkoord zijn met nieuwe bewoners maar die moeten weer wachten op
Rijkswaterstaat die hun huidige onderkomen nog moeten overnemen. Intussen gaat de boerderij,
leegstand met het gevaar van molest en vernieling, er niet op vooruit en is het maar hopen dat het
nog goed komt. Ook hier weer de Rhoonse Baan als boosdoener en detonerend in de polder.
De Hooge Stee en Achterdijk 5/7 – voor het Industrieterrein Overhoeken 3 worden allerlei gebouwen
gezet tussen deze 2 monumenten (uit 1848 en 1798). Waarbij de laatste variant nog het meeste lijkt
op de stalen constructie van een booreiland. Er liggen plannen ook richting de Rijsdijk het laatste
weiland, waar nu nog regelmatig koeien grazen, vol te zetten met bedrijven en woningen. Oftewel
weer 2 vrijstaande monumenten ingebouwd en ontdaan van hun schoonheid.

Voor de laatste boerderij (een “plaats” die al rond 1500 bewoond werd door het geslacht De Wercker)
schijnt overigens ook een plan te zijn tot sloop om er wat huizen en villa’s voor in de plaats te zetten.
Hetgeen zou betekenen weer een monument minder in Rhoon.
Een ander object wat ter ziele dreigt te gaan is de boerderij van voorheen De Koning aan de Veerweg 4
bij de Golfbaan. Weliswaar buitendijks, maar toch deel van de polder en gelegen in “De Nieuwe Polder”.
Meer dan drie eeuwen hebben de verschillende geslachten de Koning hier hun bedrijf uitgeoefend. Het
pand is deels opgebouwd met stenen afkomstig uit de gesloopte molen van de Portlandse polder.
Nadat de familie onteigend is en “van stee” is gegaan naar nieuwbouw aan de Essendijk is het object
overgegaan naar het recreatieschap en nu in particulier bezit. Ook hier schijnen plannen voor ontwikkeld
te zijn die blijkbaar wachten op goedkeuring of uitvoering. Maar ondertussen laat men de schuur geheel
aan zijn lot over (zie bijgaande foto) en wordt geen onderhoud gepleegd.
Dus zal ook dit monument binnenkort wel in elkaar storten zodat er gesloopt kan worden. En kunnen de
plannen toch ten uitvoer worden gebracht.
Ook een manier om je zin te krijgen natuurlijk maar we zijn wel weer een gezichtsbepalend pand en
cultureel stuk erfgoed armer, en dat kan niet de bedoeling zijn. Want als het uur U daar is blijken we het
opeens tóch te willen behouden maar zijn de kosten te hoog. Neem als voorbeeld maar de boerderij van
Johan Verhoef aan de Kerkstraat te Poortugaal.
We blijven tenslotte een groene agrarische gemeente, maar dan spreekwoordelijk:
Als het kalf verdronken is dempen we de put en we spannen het paard het liefst achter de wagen…..
Vandaar de oproep bij alle nieuwe plannen voor de polders : ook aandacht voor de monumenten als
cultureel erfgoed ! Meer info kunt u lezen op www.polderdag-rhoon.nl bij “historie” en dan in de bovenste
balk de diverse historische verhalen aanklikken.
Links
Op dezelfde website tenslotte staat onder de knop “links” een aantal links naar websites over het
Landschapspark, de PMR, de PKB, Provincie en Gemeente.
En ook een link naar de site van Adobe waar u het programma “acrobat reader” kunt downloaden om de
documenten “in pdf” te kunnen lezen.
We gaan nog even wandelen. De combines zijn weer uitgerukt om de tarwe te dorsen, dus volop
seizoensactiviteiten weer. Een goed en droog weekeinde gewenst en mocht u willen reageren : zie
hieronder!
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Geachte polderbewoners en belangstellenden,
Het is vakantietijd voor de meeste mensen, dus rustig zo lijkt het. Maar achter de schermen gaat het werk
gewoon door heb ik gelezen op de site van de Provincie. Vandaar deze korte Polderkolder om u alvast op
twee belangrijke data te wijzen in de komende maand.
18 September 2007, inspraak startnotitie milieueffectstudie (MER)
De provincie Zuid-Holland biedt half september de startnotitie voor het MER van Buytenland aan, aan de
gemeente Albrandswaard. Naar verwachting kunt u reageren op de startnotitie vanaf 18 september 2007.
Informatie daarover zal tegen die tijd wel in De Schakel verschijnen maar we zullen het volgen voor u en
informeren.
26 en 27 september inspraak- en informatieavonden
Op 26 en 27 september organiseert de gemeente Albrandswaard twee inspraak- en informatieavonden in
samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Hierbij krijgt u een toelichting op de startnotitie en kunt u
mondeling inspreken. In de milieustudie worden meerdere varianten van de inrichting van het gebied
onderzocht, deze zijn gebaseerd op het plan van de rijksadviseur voor het landschap.
Informatiepunt Landschapspark op de Buytenhof
Helaas moeten we constateren dat dit, na de overhaaste ingebruikstelling en onthulling door
gedeputeerde Huls tijdens de Polderdag, nog geen informatie biedt. Als u denkt daar iets wijzer te worden
over het toekomstige Landschapspark is dat een grote teleurstelling. Het zal voldoende geld kosten maar
schiet het zijn doel voorbij.
Ik wil het niet afdoen als zijnde symptomatisch voor de communicatie vanuit ons gemeentehuis maar het
is wel weer tekenend. We wachten maar weer af.
En verder…..
Is het stilte voor de storm in de polder. De Provincie bezoekt de grondeigenaren en boeren om te
proberen hun land aan te kopen en datzelfde doen de projectontwikkelaars. Dus dat geeft onrust. Tussen
de buien door zijn de verschillende oogstprocessen in werking gesteld en kondigt zich weer een nieuw
seizoen en polderbeeld aan. Voor meer informatie over de polders en de historie plus links naar
informatieve sites over het Landschapspark zie www.polderdag-rhoon.nl
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De 25ste Polderkolder – een jubileumeditie zou dat moeten zijn. Maar van feestelijkheden rond onze
polder willen we helemaal niet spreken want er blijven zich donkere wolken boven ons leef-, werk-, en
woongebied samenpakken. De transformatietrein dendert gewoon verder, of je nu met inhoudelijke
argumenten komt of niet: er moet veranderd worden want dat is nu eenmaal vastgelegd en daar houden
ze zich aan vast. Over “voortschrijdend inzicht” of alternatieven lees je nergens iets terug.
Er wordt maar vastgehouden aan de 600 ha, er is nog steeds geen enkele financiële onderbouwing maar
toch wil/moet men verder. Wat staat er op de rol:
Startnotitie Milieu Effect Rapportage
Ik weet niet wie de Burgemeester van Albrandswaard als “betrokkene” ziet en wie er allemaal “persoonlijk”
zijn geïnformeerd en uitgenodigd, maar voor die bewoners en belangstellenden die buiten deze scope
vallen enige informatie welke mij per gemeentelijke brief van 14/09 is toegezonden. In de Schakel wordt
hier overigens ook aandacht aan besteed maar ook deze valt niet bij iedereen op de deurmat. Een korte
samenvatting:

Vanaf 20 september ligt de startnotitie 4 weken ter inzage
Er worden 2 informatiebijeenkomsten gehouden en wel op woensdag 26 en donderdag 27 september
Beide avonden starten om 19:00 uur met een inloopmarkt
Om 19:30 uur wordt de startnotutie toegelicht en vanaf 21:00 uur kunt u mondeling reageren (reacties
worden door een notulist vastgelegd)
o De locaties waar deze avonden worden gehouden liggen in Poortugaal (locatie De Brink van het Delta
Psychiatrisch Centrum) en in Barendrecht (Cultureel Centrum Waterpoort aan het Middeldijkerplein 9
– dus NIET in het Kruispunt).
o Inspreken graag vooraf telefonisch opgeven bij het inspraakpunt 070 – 3518016
De startnotitie kan worden ingezien van 20 september – 17 oktober bij de afdeling publiekszaken van de
gemeente Albrandswaard. Deze is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van
09:00 – 13:00 uur. Op woensdag van 13:00 – 16:30 en van 17:30 – 20:00 uur en op zaterdag van 09:30 –
11:30 uur.
Verder inzage op een aantal andere plaatsen waaronder het gemeentehuis van Barendrecht,
deelgemeentekantoor van deelgemeente Charlois en bij het City Informatiecentrum Rotterdam.
o
o
o
o

Andere mogelijkheden tot inspraak zijn schriftelijk (schrijven naar Inspraakpunt – Startnotitie MER
Landschapspark Buytenland, Postbus 30136, 2500 GH Den Haag).
En digitaal kan ook via de website www.albrandswaard.nl waar na 20/9 ook de nodige informatie te zien
zal zijn zo is toegezegd.
Polders in de Picture
Uit de inzendingen van deze fotowedstrijd rond de Polderdag 2007 zal een selectie op de website
www.polderdag-rhoon.nl geplaatst worden bij de knop “fotoalbum”.
De inzendingen van de heren Hüpscher, Spoormaker en Kranenburg zijn beloond met een waardecheque
die zij binnenkort tegemoet kunnen zien. En hoewel de wedstrijd dan is afgelopen zullen we meerdere
foto’s van de herfstactiviteiten en kleuren met plezier ontvangen en ook plaatsen om de groeiseizoenen in
onze mooie polders verder uit te beelden. Blijf ze gewoon insturen naar onderstaand (mail)adres.
Website www.polderdag-rhoon.nl
Van verschillende kanten zijn er vragen geweest hoe nu verder met deze site. Zelf denk ik dat het een
goed beeld biedt van onze huidige polders en de inhoud en opzet eventueel nog wat uitgebreid kan
worden met meer historie. En er zijn zoveel enthousiaste reacties op de Polderdag geweest dat we dat
zeker weer willen herhalen, en dan kan de site mooi als “blauwdruk” fungeren en verder ontwikkeld
worden. De provincie is ook bezig met een website die meer inhoudelijke informatie zou moeten gaan
geven over het Landschapspark. Er wordt op de site van de gemeente een website aangekondigd
www.kiezenvoorgroen.nl maar die is nog niet in de lucht. Of deze sites echt de richting opgaan van het
ombouwen van de polders (waar wij liever bijna geen veranderingen zien) vertelt het verhaal nog niet.
Dus als tegenhanger van dit soort sites is denk ik de polderdag-rhoon site sowieso al geen overbodige
luxe, want die kunnen we zelf inhoudelijk “controleren” en bijwerken met getrouwe en inhoudelijke
informatie van en door de bewoners. Dus mocht u nog aanvullingen en/of bijdragen hebben : schroom
niet en we actualiseren de site weer verder.
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Waar moet je beginnen en waar is men mee bezig. Het is voor een normaal mens toch allemaal niet meer
te volgen wat er met ons leef- werk- en woongebied gebeurt.
We hebben toch allemaal de indruk gekregen dat er, zeker na de geslaagde Polderdag, naar de
bewoners en belanghebbenden geluisterd zou worden maar het blijkt allemaal totaal niet over te komen
bij de beleidsmakers. Het lijkt allemaal gewoon op een volgende miskleun waarbij we ons over 10 jaar
allemaal afvragen waarom en hoe het toch allemaal zo gelopen is. In het rijtje van Blunderput en
Betuwelijn kunnen we dan ook het Buytenland wel onderbrengen. Doodzonde.

De boeren mogen namelijk ophoepelen. Hoe is nog niet duidelijk, maar er is voor hen, volgens de
“kenners” geen plaats in dit gebied. Hoorden we afgelopen weekeinde minister Gerda Verburg tijdens de
opening van “De Week van de Smaak” in de Kunsthal nog zeggen dat het zo belangrijk is dat kinderen
weten waar voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt : de kinderen uit deze (stads)regio
mogen straks naar de Hoekse Waard en Alblasserwaard om te zien hoe aardappels groeien, koeien
gemolken worden en fruit en groenten worden geteeld. Daar waar ze dat nu in hun “achtertuin” kunnen
beleven allemaal. Totaal tegenstrijdig aan elkaar. Regering zegt vooruit, de provincie gaat achteruit. Kijk
maar eens hier : http://www.weekvandesmaak.nl/Nieuws/openingweekvandesmaak.html
En toch vooral ook maar proberen draagvlak te krijgen voor de plannen. Vanmorgen liet de adviseur van
onze gemeente (!!!) in het AD/RD optekenen of toch vooral de inwoners van Rotterdam-Zuid ook in
willen spreken op het Landschapspark en daar hun mening over geven over “hun” toekomstig natuur- en
recreatiegebied. Of “men van Zuid” ons ooit gevraagd heeft mee te denken over de herinrichting van het
Zuiderpark of het Zuidelijk Randpark. Tussen neus en lippen door wordt ook nog gemeld dat de boeren in
2020 weg moeten zijn. Hij hoopt dat er 2 of 3 mensen zullen komen – zet die maar eens af tegen die 5000
handtekening van de bewoners uit het gebied welke eerder zijn opgehaald.
Om nog meer voorstanders voor de plannen te krijgen is er een website in het leven geroepen
www.kiezenvoorgroen.nl – deze geeft ook duidelijk aan waar men heen wil. Voor echte boerenbedrijven is
geen ruimte, wel kunnen kinderen straks fruit plukken of een schaap zien scheren. Niets nieuws dus. Hoe
hun eten groeit en verzorgd wordt doet er verder niet toe. Dat zien ze wel in de supermarkt. Naast de
typefouten op de site hinkt men ook op verschillende gedachten. Want gedeputeerde Huls zegt daar, dat
er met de belangen van bewoners en agrariërs bij de ontwikkeling rekening zal worden gehouden. Dat
waag ik dus te betwijfelen. Neem gerust een kijkje op de site en laat u voorlichten over het nut van de hele
gang van zaken.
Desalniettemin,
Toch een reminder aan u allen om woensdagavond (Delta) of donderdagavond (Waterpoort) te gaan
kijken bij de presentatie van de startnotitie voor de MER. Daarover is al voldoende gesproken dus hoef ik
er niet verder over uit te weiden. Het enige wat ik hoop is voldoende aandacht voor het “nulalternatief”.
Dus wat het effect op het milieu zou zijn als we niets doen met het gebied en het zo laten, met een enkel
fiets-, ruiter- en wandelpad extra. Het floreert nu toch ook goed zou je zeggen.
De startnotitie (2 Mb) is te downloaden in pdf-format vanaf de site van www.albrandswaard.nl – daar staat
ook de link naar het inspraakformulier :
http://www.inspraakpunt.nl/projecten/procedures/inspraakformulierstartnotitielandschapsparkbuytenland.a
spx
Als je deze inspraakavonden niet komt weet je van niets, kom je wel dan ook niet - maar dan heb je in elk
geval geprobeerd de gang van zaken rond dit geldverslindende project te begrijpen. En een idee waar je
belastinggeld aan wordt gespendeerd moet je maar denken. Tot een volgende Polderkolder.
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De Wondere Wereld
Wie zich probeert te verdiepen in de transformatie van ons Polderlandschap naar een Landschapspark
annex natuurgebied moet zich tot verwonderd afvragen waar het nu allemaal om gaat en wat het nut is
van alle procedures en projecten die op stapel gezet worden.
Als het in een ontwikkelingsland of overzees gebied zou gebeuren dan bestond de kans dat er een
politiek schandaal uit voort zou vloeien. Onze politici en actiegroepen zijn altijd heel bewogen en bevlogen
met de bewoners van dictatoriaal bestuurde gebieden. De bewoners daar willen inspraak en recht op

democratie maar dat wordt door de militairen of dictator de kop ingedrukt. Men mag op papier en voor de
(Westerse) buitenwereld meepraten maar in de praktijk wordt elke oppositie of andersdenkende het
zwijgen opgelegd. En daartegen komen dan onze medelanders met het wijsvingertje omhoog in protest
en manen de regimes om naar de bevolking te luisteren.
De manier waarop momenteel door de Provincie met het project Buitenland van Rhoon wordt omgegaan,
en met name met de bewoners en gebruikers, vertoont (helaas) erg veel overeenkomsten met een
dictatoriaal regime. Vertegenwoordigers uit ons gebied, die proberen de gevoelens van de inwoners te
vertalen, worden het zwijgen opgelegd of monddood gemaakt door ze geen gelegenheid te geven om
mee te praten. Namens 5000 ondertekenaars (draagvlak) wordt getracht alternatieven aan te dragen
maar daar mag, kan en/of wil men niet naar luisteren. Zelfs als de Tweede Kamer een motie aanneemt
wordt die aan de kant geschoven. Als bijna iedere betrokkene en zelfs de lokale politiek zegt dat we het
gebied zo willen laten met een duidelijke agrarische invulling kan dat blijkbaar niet. Een eiland zuidelijker
kan dat wel. Wonderlijk toch?
Onze papieren democratie heeft de afgelopen avonden tijdens de MER- inspraakprocedure weer van zich
doen spreken. In Poortugaal waren een 150-tal mensen aanwezig, waaronder veel boeren en bewoners,
maar tot een echte inspraak kwam het niet omdat de diverse mensen òf de bedoeling niet hadden
begrepen òf eenvoudig werden afgekapt omwille van de tijd.
In Barendrecht was nog minder belangstelling, althans 16 belangstellenden en het dubbele aan
ambtenaren en adviseurs. Zet dat maar weer eens af tegen alle 5000 steunbetuigenden die de polders en
boeren willen behouden. Wonderlijk toch?
Wellicht moeten we, als rede en overleg blijkbaar geen effect sorteren, toch maar op een andere manier
aandacht van de provincie en pers zien te krijgen. Als je een paar keer het Groene Kruisplein, de A15, de
Heinenoordtunnel en de Ridderster blokkeert en een verkeersinfarct rond Rotterdam realiseert wil men
misschien wel luisteren. Als woorden geen effect sorteren zullen er daden gesteld moeten worden, de
middelen en menskracht zijn zo te mobiliseren. Maar of het de juiste methodiek is om een soort guerilla
tegen de provinciale dictatuur in te stellen?
We zullen blijven proberen om via overleg de plannen van de Albrandswaardse Variant met een deels
agrarische invulling boven en op de tekentafel te krijgen. In bijlage vindt u in ieder geval de
kanttekeningen welke het PPA, die zich bijna heeft omgedoopt tot Platform Pissige Albrandswaarders, bij
monde van Thedie Binder wilde voordragen op de eerste inspraakavond.
Omdat hij de gelegenheid niet kreeg, heeft Piet Hamelink van de PPA het in Barendrecht bij een aantal
punten gehouden. Deze zijn beantwoord zoals aangegeven in de 2e bijlage. Beide epistels overigens
heeft de gemeente toegezegd op de gemeentesite en informatiekrant op te nemen.
Wordt vervolgd …..
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Beste bewoners en belangstellenden van Het Buytenland - ergo boeren, burgers en buitenlui
Zo tegen het weekeinde nog even wat stof tot nadenken in een van onze pogingen om de polders nog
lang polders te laten zijn.
Inspreken op de Startnotitie van de MER
Ik neem aan dat u allemaal gebruik zult maken van de mogelijkheid om in te spreken op de startnotitie
van de MER voor Het Buytenland. Tenminste, als u denkt dat het anders kan/moet of aanvullende vragen
heeft. Zie dit schrijven in elk geval als een herinnering om, mocht u willen reageren, dit vóór vrijdag 19
oktober te doen.

De Albrandwaardse Variant
Naar ik mag aannemen zal de politiek in elk geval van zich laten horen, want eigenlijk zijn er naast de 0variant slechts 3 varianten die in de MER beoordeeld zullen worden. Allemaal varianten van Rijks
Landschapsarchitekt Sijmons. Gek genoeg is daar niet de Albrandswaardse Variant (AV) bij, oftewel de
optie waarin ook ruimte is en blijft voor de boeren. En aangezien alle partijen en de raad unaniem hebben
gekozen voor de AV mogen we toch aannemen dat ze dit in elk geval als 4e variant zullen aandragen om
meegenomen te worden in de MER-toetsing. Tenslotte heeft de AV draagvlak van zowel de politiek als
bewoners, iets dat van alle andere varianten niet gezegd kan worden. [Hoe krampachtig men ook
probeert om positieve geluiden onder de aandacht te brengen, getuige de laatste “Informatiekrant
Landschapspark Buytenland” van september j.l.. Het positieve geluid van Peter en Marjenne Bos is te
begrijpen, daar zij een vervolg van hun manegebedrijf hebben zeker gesteld. Wat de reactie van de heer
Vonk van de Golfclub betreft raakt deze kant noch wal. De huidige Golfbaan ligt buiten de 600 ha en het
door hem aangedragen alternatief bij de Johannahoeve ook. Meer mensen, die echt wonen in het
beoogde gebied of er hun brood moeten verdienen, laat men niet aan het woord verder.]
Ook in het PMR-journaal de indoctrinatie, waarin je toch weer een heel andere mening leest van o.a. onze
burgervader die ineens geen ruimte voor de huidige agrarische activiteiten meer kent. Het werkbezoek
aan de Hoeksche Waard, om daar te kijken naar de kansen voor commerciële agrarische activiteiten
naast natuur- en recreatie was toen blijkbaar nog niet gemaakt. (Het PMR journaal wordt niet door
iedereen ontvangen maar is in pdf te downloaden – het is 2.4 Mb groot, dus heb ik het niet als document
bijgesloten. Hier de link waar het te vinden is:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/PMR%20Journaal%20september%202007_tcm195196749.pdf )
De Polderdag-Plus Variant
Van de boeren verwacht ik ook nog een variant, namelijk die waarin zij kunnen blijven bestaan met hun
bedrijven en waarin ze op sommige plaatsen de akkerranden vrijhouden voor bloemen en kruiden en het
aanleggen van fiets-, wandel- en ruiterpaden. Gewoon het gebied een beetje opleuken voor de
recreërende bewoners van IJsselmonde maar met een duidelijke agrarische invulling. Je zou het bijna de
Polderdag-Plus Variant kunnen noemen, gelieerd aan de Polderdag Rhoon van 07/07/07 waarin iedereen
toch duidelijk een voorkeur had om zo min mogelijk van de agrarische activiteiten prijs te geven aan de
Provincie en het zoveel mogelijk te laten als het is. Waarin ze zich ook nog eens gesteund weten door de
recente uitlatingen van minister Verburg over o.a. de educatieve en maatschappelijke waarde van de
hedendaagse landbouw.
Inspraak op de Startnotitie MER
Het PPA heeft van het recht om in te spreken gebruik gemaakt, niet alleen op de avonden zelf, maar heeft
inmiddels ook een 10-tal vragen gesteld aan het Inspraakpunt over de startnotitie. Deze vragen vindt u
voor uw beeldvorming in bijlage bijgesloten.
Tevens was het PPA afgelopen week uitgenodigd om de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland
te spreken toen hij deze week op werkbezoek in Albrandswaard was. Hem is een petitie aangeboden met
het verzoek tot een “heroriëntatie” van de plannen rond het Landschapspark Buytenlandt. Zie bijlage.
Verder is er ook een verkorte weergave van de Inspraakavonden te lezen op de website
www.kiezenvoorgroen.nl . Daar staat onder het katern “Nieuws” in de rechterkolom een aantal
samengevatte reacties welke tijdens de inspraakavonden gegeven zijn. Ook is daar vermeld hoe u uw
reactie op de Startnotitie van de MER kunt geven. Zowel per brief als digitaal inspreken is mogelijk.
Vergeet dit niet te doen vóór 19 oktober.
Veel creativiteit en wijsheid gewenst bij uw inspraak. Tot een volgende Polderkolder.
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Polderkolder of Provinciekolder, wie het weet mag het zeggen. De berichten en verslagen in de kranten
over het bezoek van onze CvK gaven weinig reden tot vreugde. Vandaar dat ik even gewacht heb met
een reactie en volgend schrijven om de zaak even “door de pet te laten zakken” en niet teleurgesteld over
te komen.
De moed zou je bijna in de schoenen zinken als je de krantenberichten leest en de stukken die je
binnenkrijgt per e-mail en post. Soms bekruipt mij het gevoel dat ik in een ander werelddeel leef. Ik ben
opgevoed met veel aandacht voor normen en waarden waarbij er altijd veel aandacht was sociale
betrokkenheid en democratische besluitvorming. Maar als ik zo de laatste berichtgeving over onze polders
bekijk hebben de mensen onder een totalitair regime nog meer rechten lijkt het.
5000 inwoners van Midden-IJsselmonde hebben een handtekening gezet vóór het behoud van de polders
en de boeren, de raad van Albrandswaard heeft unaniem de Albrandswaardse Variant verkozen, er is een
geslaagde Polderdag georganiseerd en je hoort nergens mensen die een hoge pet ophebben van de
Provinciale plannen en varianten die men naar voren heeft geschoven – integendeel, iedereen wil de
polders MET de boeren behouden.
Maar het lijkt allemaal al een gelopen koers waarin de burgers pro forma zogenaamd inspraak hebben. Er
wordt van alles, waar niemand op zit te wachten zo lijkt het, door je strot geduwd en je kunt slikken of
stikken. De Provinciale trein is op stoom gekomen en die is op geen enkele manier uit de rails te krijgen
voor je gevoel. Er wordt een soort HSL traject uitgestippeld, totaal buiten proporties en zonder enige
financiële onderbouwing, en lang voor de eerste trein rijdt zijn we het er allemaal over eens dat het
allemaal weggegooid geld is en het veel anders en beter besteed had kunnen worden.
Het stuk lijkt helemaal voorgebakken en wordt strak geregisseerd. Op zogenaamde inspraak- en
voorlichtingsavonden worden professionele krachten ingehuurd die elke discussiemogelijkheid afkappen
als zijnde niet aan de orde. De Provincie heeft een Landschapsarchitect ingehuurd waarvan ze de
deelplannen eruit pakken die hen aanstaan – het echte advies, een integrale aanpak van het hele gebied,
laten ze wijselijk buiten beschouwing want dat past ze niet.
De gemeente heeft adviseurs ingehuurd die ook om de hete brij heendraaien en geen vuist durven
maken. Op vragen blijft men vaag en ook de politiek is blijkbaar niet bij machte daar wat aan te doen. In
woorden maken ze zich hard voor de eigen Albrandswaardse Variant maar in daden is daar niets van
terug te zien. Wat moeten we tenslotte ook, we zijn een bijna failliete boedel en overgeleverd aan de
grillen en grollen van de overheid, in dit geval de Provincie.
Zodoende zou je gewoon het bijltje erbij neergooien en de boel de boel laten…. Maar ik ben bang dat dat
nu juist is waar ze op hopen. “Gewoon net doen of er toch niets aan te veranderen is, dan binden ze wel
in en geven het op” zullen ze bij de Provincie denken, want ik kan me geen andere reden voorstellen
waarom er niet naar de bewoners, gebruikers en belangstellenden van onze polders wordt geluisterd. Het
refereren aan en verwijzen naar teksten en besluiten die zogenaamd al genomen zijn is een papieren
tijger discussie. De gemiddelde bewoner is daar niet in thuis en wil gewoon in een normale dialoog tot een
plan van aanpak komen. Zo niet de overheid.
Maar als er via normaal overleg en democratische besluitvorming niet geluisterd kan worden lijkt de
uitdaging om er toch iets aan te doen alleen maar groter te worden. Dus worden er plannen gesmeed en
opties overwogen om toch gehoord te worden, ondanks alle tegenwerking van de Provincie. “We” krijgen
van talloze kanten suggesties en handvatten aangereikt om ons te verweren en zullen dat ook zeker
trachten te doen. Zodra daarover meer bekend is informeren wij u nader, maar blijf vooral meedenken en
uw ideeën om de zaak te kantelen naar ons sturen.
Hopelijk heeft u allen gebruik gemaakt van het recht te reageren op de MER Startnotitie. Ik heb van
verschillende kanten een afschrift mogen ontvangen en daar zou men logischerwijze niet omheen
kunnen. Hoewel ik ook een kopie ontving van een krantenartikel uit Goeree, waar blijkt dat ook de MERcommissie er eigen gedachten op na kan houden. Maar dat kan ook positief zijn. Ze zijn hier afgelopen

week op werkbezoek geweest, onder andere in het bijzijn van de PPA die uitleg over het gebied en het
raadsbesluit van de Albrandswaardse Variant heeft gegeven. Dus misschien wordt die toch nog
meegenomen in de afweging en Startnotitie.
Verder is er ook op landelijk niveau een veranderend inzicht dat hoopvol is. Steeds meer mensen geven
aan dat niet alles dient te wijken voor de natuur. Het moet ook leefbaar blijven en er moet oog zijn voor de
cultuurhistorische en educatieve waarde van een gebied. De mensen uit onze regio zijn toch ook niet
gebaat bij een tweede eiland Tiengemeten, maar beleven het veel meer en beter in hun achtertuin als
daar ruimte is voor landbouw en veeteelt. De agrarische sector stoffeert en beheert het landschap
helemaal gratis, daar waar alle vormen van kunstmatige recreatie en beheermaatregelen alleen maar geld
kosten en op den duur teloor gaan. Voorbeelden te over, ook in onze regio als je rondom het zwembad
van Albrandswaard en het Valckesteijnse Bos kijkt.
Kortom, we blijven de zaak kritisch volgen met de hakken in de klei. Of die al dan niet met een
voorkeursrecht van de gemeente (WvG) is belast of niet.
Ik denk dat het goed is te blijven inzetten op een merendeel agrarische invulling van het gebied. Want
daarvoor heeft bijna iedereen zijn voorkeur uitgesproken en we moeten maar hopen dat de aanhouder
uiteindelijk wint. Getuige ook een spreekwoord dat ik van een polderkolder lezer mocht ontvangen:
“Gutta lapidem cavat, non vi sed saepe cadendo”
"De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door keer op keer te vallen"
In bijlage heb ik het kranteknipsel over Goeree gesloten alsmede een wandelverslag van Bert Euser,
eerste deelnemer aan onze Polderdag van 07/07 en tevens betrokken bij het wel en wee van de polders.
Hij is er in september ook weer op uitgetrokken en verhaalt daarover.
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Hierbij alweer de 30ste aflevering van deze soap. Nu de wintertijd is ingegaan en iedereen zijn/haar best
doet het land (boeren) of de tuin (bewoners) winterklaar te krijgen is het niet allemaal treurigheid en
donkere luchten. Vanuit verschillende kanten worden initiatieven ontplooid om “onze zaak” op de agenda
te krijgen. Er zijn “lijntjes” uitgezet naar de landelijke politiek en er worden netwerken aangeboord om
aandacht voor Midden-IJsselmonde te krijgen.
De Noordrand
Leuk ook om te melden in elk geval is een uitwisseling van ervaringen en documenten met de mensen uit
de Noordrand van Rotterdam, het andere gebied dat ter discussie staat van de 150 ha. In de Schiezone
en de “Vlinderstrik’ (welke wordt gevormd door de Zuidpolder en Schiebroekse Polder) is men ook actief
om het gebied te “redden” van de Provinciale plannenmakers. Ze hebben al wat disputen bij de Raad van
State gewonnen en zijn goed op de hoogte van de regels en wetten. Welke expertise ze graag met
andere belanghebbenden delen, dus dat is win-win voor alle partijen.
De Groene verbinding
Een deelproject van het gebied is ook de ontsluiting over de A-15 vanuit Charlois, de Groene Verbinding
genaamd. Deze 150 mtr lange overspanning over de Zuidelijke Rondweg en Betuwelijn is volgens de
planning in het 3e kwartaal van 2007 ontworpen (!) en zal dan ter goedkeuring worden voorgelegd. Met de
aanleg ervan zal in 2009 worden gestart en dat zal misschien parallel lopen aan de uitbreiding van de A15
waarover vandaag ook van alles in de krant te lezen was (2 miljard – 2009). De Groene Verbinding zou

worden ontwikkeld door de Stadsregio Rotterdam maar het is angstvallig stil over de voortgang van dit
project. Dus wachten we maar af.
Mocht u interesse hebben in hoe de “kenners” denken over de verbreding van de A15 en de inrichting van
het gebied eromheen dan is het verslag van deze besprekingen in september 2006 wel aardig om door te
lezen. Let wel, het is bijna 1 Mb maar je kunt het HIER downloaden en teruglezen.
Onze Polders in de media
Vanmorgen 2/11 mochten we via Radio Rijnmond getuige zijn van een reactie namens de boeren op de
plannen van de Provincie waarbij de bewoners de Klerk en Kooiman door Sonja de Best werden
geïnterviewd. Het moge duidelijk zijn dat de boeren niet weg willen maar als het dan toch niet anders kan
tegen een marktconforme vergoeding en niet voor een fooitje. Om de belangen te behartigen hebben ze
de vereniging Agrarisch Belang IJsselmonde opgericht zo werd gemeld. Mocht u belanghebbende zijn of
aan willen sluiten bij deze club geef dat dan even door aan Adjan Vos (famvos@igr.nl) die een van de
initiatiefnemers hiervan is. Op de website van Radio Rijnmond kun je het teruglezen en/of luisteren:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2007%2Fnovember%2FBoere
n+IJselmonde+tegen+natuurgebied
In hetzelfde gesprek kwam ook de gedeputeerde Martin Huls nog aan het woord die erkende dat het
gebied heel mooi is in zijn huidige vorm maar dat de Provincie het NOG mooier gaat maken door er een
recreatiegebied van te maken. Dat de bewoners daar achter zouden staan is hem duidelijk geworden op
o.a. de presentatieavonden over de plannen, waar ruim 200 bewoners aangaven achter de plannen te
staan en zich goed te kunnen vinden in de nieuwe invulling. Uiteraard werd daar niet bij verteld dat er wel
kritische vragen werden gesteld maar dat deze als niet terzake of buiten de agenda zijnde werden
afgekapt. En als je geen weerwoord of kritiek mag geven dan is automatisch iedereen vóór en ga je
verder met je plannen. Zo werkt dat in het democratisch denkveld dat Provincie heet.
We mochten nog een andere provinciaal teruglezen in de diverse media en wel de Commissaris van de
Koningin, de heer Jan Franssen. Ook hij verkondigde doodleuk, zonder dat daar blijkbaar kritiek op was,
dat de boeren weg moesten. Ik heb begrepen dat de hele kwestie Landschapspark zijn portefeuille niet is.
Maar hij zit als voorzitter wel de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor, de besluitvormende
vergadering over de vaststelling van het Provinciale bestemmingsplan. Een door de Kroon benoemde
voorzitter die, de argumenten aanhorend, alleen maar de discussie moet leiden maar zeker geen mening
naar voren kan en mag ventileren. Als je daar nuchter over nadenkt is dat ook al een bezopen situatie
natuurlijk. Maar het schijnt bij de CvK allemaal te kunnen en voor lief te worden genomen door lokale en
provinciale politiek. (Want die Fransen moet je niet voor de voeten lopen, dat maak ik in mijn werk ook
dagelijks mee, dat kost je je carrière ha ha).
Tot besluit nog een bijlage meegezonden naar aanleiding van een vraag van het PPA waarom zij, als
gesprekspartner en “adviseur” van de gemeente, niet op de hoogte waren van de PKB4. Het waarom
probeert het college van B&W in dit stuk uit te leggen aan de Gemeenteraad. Maar daar de ambtelijke taal
een laag “Jip en Janneke niveau” heeft is het mij nu nog niet duidelijk waarom de PPA niet geïnformeerd
was over deze PKB4. Ongetwijfeld zal de PPA nog wel reageren.
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