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Beste Polderbewoners en Belangstellenden,
Een korte Polderkolder deze keer, mede omdat we allemaal wachten op de volgende stap in het proces. Er
zijn veel reacties op de MER voor het Landschapspark binnengekomen en de verwerking daarvan zal wel
tijd in beslag nemen. Daarom wat gelieerde berichten…..
PPIJ
Geen tikfout maar een bestaande organisatie. Afgelopen woensdag was ik gevraagd aan te schuiven bij de
PPIJ (weer wat anders als het PPA). Het Platform Paardensport IJsselmonde. Daar waren afvaardigingen
van de diverse paardensportverenigingen van ons eiland aanwezig om te zien of ze dit instituut weer "nieuw"
leven in konden blazen. Er heeft in het verleden overleg plaats gevonden maar dat is een beetje verwaterd.
Zij zouden ook graag bij Landschapspark en inrichting Midden-IJsselmonde betrokken raken omdat er een
enorme behoefte is aan ruiterpaden etc. Zodat de ruiters/menners niet meer over wandelpaden, wegen en
bermen hoeven te rijden hetgeen onveilig is, ook voor overige wegmisbruikers overigens.
Er is beleid op geschreven vanuit Provincie en Rijk etc., er zijn subsidiepotten voor en dat zou wellicht ook
goed passen in de plannen voor wandel, fiets en ruiterpaden die wij binnen de 1100 ha van middenijsselmonde terug zouden willen zien. Hetzij in de Albrandswaardse Variant of andere plannen.
Als je alle ruiterclubs en verenigingen bij elkaar optelt plus nog eens de "losse" paarden bij particulieren en
derden schatten zij dat er in dit gebied ca 2500 paarden lopen (vanaf Hoogvliet t/m Zwijndrecht), die
allemaal willen rijden en recreeren in het gebied en op het eiland IJsselmonde.
Paarden(sport) leeft binnen Albrandswaard al is het alleen maar om het "mesten" onderweg waarover
sommige mensen klagen. Er komen er steeds meer, zeker omdat de boeren min of meer gedwongen
worden om naar alternatieven te zoeken. De “horsificatie” zoals de Rijks Landschapsarchitect het beschreef
zie je ook hier. De veiligheid van ruiters en overige weggebruikers is in het geding zolang er geen
alternatieve mogelijkheden zijn voor deze mensen om hun paarden te berijden of te mennen. Dus zal de
vraag om ruiterpaden en voorzieningen toenemen en is het goed als ook de plannenmakers (zie o.a.
Zwijndrecht en Ridderkerk) daarover meedenken.
Zie ook maar eens onder deze links waar veel informatie terug te zien is op het Internet:
http://www.knhs.nl/News.asp?ID=7722&PCatID=227&CatID=&men=
http://www.ppij.nl/waaromframeset.htm
PlattelandsParlement
Misschien dat we dat hier ook zouden moeten opstarten. In sommige delen van Nederland schijnt het te
werken en hebben de bewoners gesprekken en discussies die ertoe leiden dat hun mening wordt
meegenomen richting de landelijke politiek. Er komen moties van richting de 2e Kamer – hoewel, als daar
hetzelfde mee gebeurt als met “onze” aangenomen motie Klein Molenkamp die commerciële agrarische
activiteiten waarborgt, dan heb je er ook weinig aan natuurlijk. Maar er komen wel leuke conclusies en
vraagstukken aan de orde. Wie is nu eigenlijk de baas in de groene ruimte, er moet meer gelegenheid zijn
voor actieve inbreng bewoners, er zou voorafgaand aan nieuw beleid een “plattelandstoets” moeten worden
gedaan, meer aandacht voor het nut van platteland voor de jeugd etc etc.
Best wel interessante ontwikkelingen om te lezen. Zie hun website www.plattelandsparlement.nl
Noordrand Rotterdam
Komende week zal er aan de noordkant van Rotterdam ook een informatieavond worden gehouden over de
invulling van de 100 ha welke gelegen is in de Zuidpolder en Schiebroekse Polder ten noorden van
Rotterdam. Heeft u maandagavond 19 november niets te doen dan kunt u zich registreren op de website van
de Provincie (http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/67) om te zien en luisteren hoe daar met de bewoners
wordt omgegaan.
Tenslotte… samenvatting
Zoals gebruikelijk hierbij weer een pdf (samenvatting) van de voorgaande 10 Polderkolders nrs 21 – 30 –
mocht u nog eerdere samenvattingen willen ontvangen dan zie ik het verzoek daartoe wel tegemoet.
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Toch maar weer even een tussenbericht omdat ik voor een paar dagen van ’t Buytenlandt naar het
buitenland ga. Het is betrekkelijk rustig, er wordt gestudeerd op de vele tientallen reacties (57) op de MER-

rapportage en de MER-commissie brengt nu advies uit over de richtlijnen, waarover de Gemeente
Albrandswaard half december een besluit neemt. De verschillende groeperingen beraden zich ondertussen
over te nemen stappen of hoe nu verder te gaan in het proces.
Ontwikkelingen
Het informatiepunt bij de Buytenhof geeft nog steeds hoegenaamd geen informatie. Vorige week was er een
geslaagde Toscaanse dag op deze zorgboerderij maar de vele bezoekers hebben zich niet kunnen laten
informeren over de toekomstige ontwikkelingen en plannen. Jammer en een gemiste kans.
Ook jammer is het dat de Rhoonse Baan nu al ruim een jaar open is en dat deze nog steeds niet (h)erkend
wordt door navigatiesystemen en de ANWB blijkbaar. Er staan nog steeds geen ANWB-richtingborden op de
diverse rotondes om Portland en Barendrecht aan te geven – de argeloze bezoeker wordt door de
bewegwijzering en navigatie nog steeds door de polders gestuurd hetgeen onnodige
(sluip)verkeersbewegingen geeft. Er is al eerder over gereclameerd bij gemeente en ANWB maar die zullen
het te druk hebben met hun plannen hoe onze mooie polders om zeep te helpen.
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Een groot aantal eigenaren en bewoners van het gebied zijn begin oktober door de gemeente
aangeschreven dat er op hun eigendommen een WvG is gevestigd voor zover deze in het toekomstige
“Landschapspark” liggen en een agrarische bestemming hebben. Tot op heden ontbrak nog een
samenvatting van de presentatie die deze avond gegeven is maar die heb ik inmiddels terug kunnen vinden
bij deze link
http://www.albrandswaard.nl/document.php?fileid=9414&m=1&f=aa0ff0b6baa41e8393d7468de7bc5a4a&att
achment=0&c=21446
Het pdf-je ervan is ruim een halve Mb maar als u daar belangstelling voor hebt kan ik die altijd even per mail
nasturen.
De Boeren moeten blijven – o.a. voor Graanproductie
Via Lien Barendregt (de Buuv van Portland) kreeg ik een artikel uit de Telegraaf van maandag 26/11 met de
kop “Bossen kappen voor graanproductie”.
Uit een studie van ING tekende de krant van wakker Nederland het volgende op:
“Wereldwijd dreigt een enorm voedseltekort – Nederland zal in de nabije toekomst op grote schaal
natuurgebieden, braakliggende gronden, bermen en jachtterreinen moeten omploegen tot graanvelden om
te kunnen voldoen aan de dramatisch stijgende vraag naar voedsel. In 2020 zal de wereldbevolking zijn
gegroeid tot 8 miljard mensen en zal de graanprijs zo’n 40% hoger liggen, wat leidt tot veel hogere
voedselprijzen. Wereldwijd is in die periode een kwart meer grond nodig dan nu om voldoende voedsel voor
alle wereldburgers te kunnen produceren”.
En wij maar braaf onze vruchtbare cultuurgrond omzetten in natuurgebieden terwijl men in de rest van de
wereld oerbossen kapt om daar landbouwgrond van te maken.
Het is allemaal de wereld op zijn kop en voor een normaal mens niet te bevatten. Bij de provincie natuurlijk
wel want daar werken bovennormale (is dat abnormaal?) mensen die ervoor doorgeleerd hebben maar er
nog niets door geleerd hebben. We leven toch in een wonderlijke wereld.
Cijferij
We hebben al van diverse kanten vragen gekregen en ook gesteld hoe het zit met de getallen. Dat is een
beetje moeilijk want als je het bijvoorbeeld over de financiële onderbouwing en verantwoording van alle
plannenmakers hebt dan schijnt dat geheim te zijn. De cijfers die je wel te zien en horen krijgt zijn
algemeenheden of schattingen. Een opmerking richting alle plaatselijke politici, provincie, planologen en
andere misbare figuren met hun cijfergoochelarij over de aantallen bezoekers :
Het Buytenland van Rhoon kent geen bezoekers maar liefhebbers. En van de laatste categorie komen
er gelukkig steeds meer getuige de reacties.
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“It takes a spark to create a fire”
Deze spreuk las ik vorige week toen ik in Engeland was. Er onder was de tekst ook vertaald in het welsh
maar dat zal ik u besparen. “Er is een vonk nodig om een vuurtje op te stoken” zou je het vrij kunnen
vertalen. En ik geloof waarachtig dat ik dat in elk geval met de vorige Polderkolder heb bereikt. Daarin mocht
ik u verkondigen dat er een jaar na openstelling nog steeds geen bewegwijzering was om de (detonerende)
Rhoonse Baan aan te geven als doorgaande route richting Portland en Barendrecht.
En wat schetst mijn verbazing toen ik zaterdagavond terug kwam van mijn trip naar Wales: jawel, op de
rotonde van de kruising Rivierenweg/Binnenbaan/Rhoonse Baan was zowaar een ANWB mast geplaatst

met daaraan een aantal bewegwijzeringsborden om aan te geven hoe men naar Portland en Barendrecht
moest rijden. Hulde aan de gemeente en ANWB zullen we maar zeggen. Dat de borden nog niet verlicht zijn
in deze donkere tijden nemen we dan al voor lief. En dat er op de kruising Groene
Kruisweg/Rivierweg/Stationsstraat nog geen andere bewegwijzering hangt ook. Evenals het bord komende
vanuit Rotterdam ter hoogte van de Kleidijk. Er is een begin dus mag je hopen op meer. Hopelijk wordt er
met alle andere signalen die ik via dit medium ventileer net zo voortvarend gehandeld.
Ik heb inmiddels aangegeven dat, nu de Rhoonse Baan geopend is, ook het sluipverkeer door de polders in
de spitsen verder ontmoedigd moet worden dus hopen we daar, na de eerste initiatieven vanaf 1996 om de
polder veiliger en verkeersluw te krijgen, ook op actie van de betrokken instanties.
We hebben als “actievoerders” de afgelopen jaren verkeersmaatregelen in de polder kunnen realiseren,
daarnaast hebben we de aanleg van gas, riolering en kabel af kunnen dwingen dus waarom zouden we er
ook niet in slagen om onze polders voor het nageslacht te behouden. “Create the fire” zou ik willen zeggen.
De MER (Milieu Effect Rapportage)
Zoals eerder gesteld zijn er 57 reacties binnengekomen en deze zijn door de MER-commissie (deels)
verwoord en meegenomen in een advies voor richtlijnen voor een MER-rapportage welke op 22 november
aan de gemeenteraad van Albrandswaard is aangeboden. Hierop is door de adviseur van de gemeente,
Peter Kuiper, weer met een concept gereageerd waar volgens hem (en de gemeente dus) nog meer op gelet
zou dienen te worden. Alle 3 de stukken vindt u in bijlage meegestuurd.
Binnenkort op 13 september heeft het PPA (Platform Polders Albrandswaard) na zichzelf wederom te
moeten hebben opwerpen, nog de gelegenheid om als adviseur en klankbord voor de MERbegeleidingscommissie met deze commissie van gedachten te wisselen en hun standpunten en ideeën naar
voren te brengen. Tenslotte is het PPA niet voor niets gevraagd hun jarenlange expertise te delen met de
volksvertegenwoordigers. Jammer dat ze dan zelf steeds moeten vragen om “gehoord” te worden. Na dit
overleg zal de Gemeenteraad op 17 december in hun vergadering besluiten of men accoord is met de
richtlijnen en het voorgestelde traject.
Het was een korte editie, maar gezien de bijlagen is het met leesstof te over. Voor de dichtvorm was het te
kort dag maar toch alvast een “heerlijk avondje” gewenst!
Neem er maar een extra glas Bisschopswijn en Speculaas bij.
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Er zit weer een ontwikkeling en vergadering in de lucht, dus tijd om u even bij te praten en te informeren.
Spreekrecht op 13 december
Het stond misschien niet zo duidelijk in de laatste Schakel aangegeven, vandaar dat ik u nog even wil wijzen
op de Raadsvergadering/Carrousel van donderdag 13 december a.s. Daar zal namelijk in een bijzondere
bijeenkomst aandacht worden besteed aan het landschapspark Buytenland. Aan de hand van alle
inspraakreacties en de adviezen biedt de gemeenteraad van Albrandswaard spreekrecht voor het publiek.
Burgers kunnen daar maximaal 5 minuten het woord voeren maar moeten dit wel voor de vergadering
melden aan de griffier (Aart Aarssen).
Na dit spreekrecht houdt de gemeenteraad haar Carrouselvergadering, namelijk het voorstel tot het
vaststellen van de richtlijnen voor de M.E.R. (Milieu Effect Rapportage). De politieke afweging vervolgens
maakt de gemeenteraad in het debat in de raadsvergadering op 17 december a.s., waarna besluitvorming
zal plaatsvinden. Let wel : op 17 december is er geen spreekrecht voor het publiek! , oftewel op 13
december is voorlopig de laatste kans om uw stem te laten horen.
De stukken die o.a. besproken zullen worden (waren vorige Polderkolder als bijlage ingesloten) kunt u ook
terugvinden op de website www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > vergaderingen > bij 13/12 op
“Raad” klikken en dan opent de agenda - onderaan de pagina staan een aantal pdf-jes.
Aanvangstijdstip van de vergadering is 20:00 uur, plaats van handeling de Hofhoek 5 te Poortugaal
Nieuws uit andere gebieden
Lijkt allemaal een “ver van mijn bed show” maar ik ben blij met de knipsels die ik erover ontvang. Want het
gaat in al die gebieden om hetzelfde principe, namelijk onttrekken van waardevolle landbouwgrond aan de
agrarische (wereldvoedsel) productie. En allemaal in ZuidWest Nederland, het gebied waar volgens de
Commissaris van de Koningin Jan Franssen “geen plaats meer is voor boeren”. De 2 pdf-bestanden uit
verschillende bladen gaan dan ook over het behoud van de landbouw aldaar.
Over de Noordrand van onze 750 ha heb ik ook wat terug kunnen lezen,en welover de zogenaamde
“Vlinderstrik”. Op de “speciale” website van de Provincie hierover (www.kiezenvoorgroen.nl) is toevallig

vandaag een nieuw verslag geplaatst over de bijeenkomst van 19 november en de plannen die daar
gepresenteerd zijn.
Verzoek
Mocht u overwegen in te spreken op 13 september en u heeft het eventueel op papier, dan zou ik een
afschrift daarvan zeer waarderen. Ik heb van de PPA de reactie al binnen en kan dan in een volgende
Polderkolder al deze reacties weergeven, zodat ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn op de hoogte zijn
van hetgeen verwoord is. De ervaring van eerdere sessies heeft namelijk geleerd dat de verslaggeving
ervan zeer summier en eenzijdig wordt weergegeven.
Tot donderdagavond, zoals gewoonlijk staat de koffie (of thee) voor u klaar !
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Overwinning voor strijders open polders ….!
Hiermee kopte het AD/RD afgelopen zaterdag in de Rotterdam editie en ik dacht even in de zevende hemel
te zijn beland. Het bleek echter over een ander stuk polders te gaan maar wel met dezelfde strekking. In de
driehoek Berkel – Pijnacker – Delfgauw wilde de Provincie een natuurgebied aanleggen. Tot aan de Raad
van State is dat uitgevochten en zijn de eisers, om de polders zo te laten, in het gelijk gesteld. De Raad van
State oordeelde dat de Provincie onzorgvuldig te werk was gegaan.
Hopelijk hoeven wij het zover niet te laten komen en gaat het nuchtere verstand zegevieren. Maar er is
blijkbaar hoop en de wil van Provincie is niet altijd maatgevend.
Carrousel/Raadvergadering 13 december
Dezelfde geluiden kon je ook tussen de regels van insprekers op deze avond van de gemeenteraad door
lezen. De Provincie die eigenlijk doordramt op een door haar ingeslagen koers zonder rekening te houden
met steekhoudende argumenten die in de afgelopen jaren naar voren zijn gebracht. Of het nu gaat om de
noodzaak tot omvormen van de polders, het draagvlak ervoor, de financiële onderbouwing, het rekening
houden met andere wensen dan die van ANWB en ZHL enzovoorts.
Wel is er een positief bericht uit gekomen dat, naast de 3 “provinciale” opties van de Rijks
Landschapsadviseur, in elk geval ook de Albrandswaardse Variant zal worden meegenomen in de MERstudie naar de verschillende mogelijkheden. De MER-studie, die er overigens verder goed onderbouwd
uitziet en die, met een aantal aanscherpende voorwaarden door de gemeenteraad, best wel representatief
is. Voor zover er in elk geval ook goed naar de “autonome” ontwikkeling wordt gekeken, namelijk ook de
ruimte houden voor de hedendaagse agrarische activiteiten. Dat moet de insteek blijven na al die jaren
vechten voor onze polders.
Inspraak reacties
Omdat ik later bij deze vergadering aansloot heb ik niet alle insprekers aan kunnen horen. Halverwege het
verhaal van Adjan Vos over alle leidingen die her en der binnen het gebied onder de grond liggen, heb ik de
draad opgepakt. Zijn inspraakreacties heb ik ook nog niet op papier ontvangen, mocht dat nog binnenkomen
dan kunt u dat tegemoet zien. Verder is er ook ingesproken door Wim van Hout van de P.P.IJ. (Platform
Paardensport IJsselmonde)– zijn presentatie is meer dan 63 Mb groot dus dat zal ik u niet aandoen. Hij
vroeg vooral aandacht voor het opnemen van ruiter- en menpaden binnen het gebied. Binnen het PPIJ is er
overleg met diverse gemeenten waar “nieuwe” natuur wordt aangelegd, zoals o.a. het Waalbos en Develbos.
Daar worden ook mogelijkheden voor de Ruitersport in opgenomen, hetgeen ze ook hier graag zien. De
wens is om de toekomst tot één aansluitend gebied van recreatiegebieden te komen zodat je met paard (en
wagen) een (veilig) rondje kunt rijden.
Het betoog van de heren Hamelink (PPA), van Zanten (Carnisse Grienden) en ondergetekende heb ik wel
bijgesloten.
Raadsvergadering 17 december
Zal daarom dan ook maatgevend gaan worden om te zien welke kant de Albrandswaardse politiek heen wil.
Houden ze de rug recht tegenover Provincie en gaan ze de Albrandswaardse Variant te vuur en te zwaard
verdedigen of laten ze zich straks weer overrulen door de plannenmakers uit Den Haag. De tijd zal het leren,
maar het lijkt in elk geval of de lokale politiek kiest voor de eigen variant. De raadsvergadering, waar
overigens nog een veelvoud aan agendapunten op de rol staat,vangt aan om 20:00 uur aan de Hofhoek 5 te
Poortugaal. De agenda kunt u terugvinden bij www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie >
vergaderingen > bij 17 dec.klikken op “RAAD”. Dan ziet u de agenda met daarbij alle te behandelen stukken
in pdf-formaat.
Een zondagse steek die houdt geen week….

Vanwege drukke bezigheden rond werk, huis en voetbal was ik genoodzaakt deze Polderkolder op zondag
te versturen, om iedereen te informeren vóór de raadsvergadering van 17/12. Normaal probeer ik de
zondagsrust te respecteren maar soms kan het niet anders.
Hopelijk hebt u er begrip voor en anders leest u het toch gewoon op maandag?
En nu gauw naar buiten want wat is het weer mooi …. Genieten maar !
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Wederom een Polderkolder? Het moet geen dagblad worden, maar als er nieuws is dan laten we u daar
graag in delen.
Eind Goed, Al Goed ?
Je moet nooit te vroeg juichen, maar tegen het einde van het jaar is er toch eindelijk iets concreets
geworden in alle plannen rond onze polders. De Gemeenteraad van Albrandswaard heeft zich unaniem
uitgesproken voor het feit dat de Albrandswaardse Variant moet worden meegewogen in de MER-studie die
het komend jaar zal worden uitgevoerd. Oftewel, een variant waarin wel beschreven is dat er ruimte is voor
de boeren met hun huidige bedrijfsvoering.
Of deze variant het echter zal worden en zal halen is vraag twee. Er wordt bij de MER vooral gekeken naar
het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) maar daar kan van worden afgeweken indien gewenst. Verder
zal nog moeten worden gekeken of de huidige Albrandswaardse Variant wel “PKB-proof” is, oftewel voldoet
aan alle richtlijnen en kaders zoals in de laatste PKB (nr. 4, ja wie schrijft die blijft en als je niet elke dag de
Staatscourant naleest zou je er zomaar een kunnen missen) beschreven. Veel zal afhangen hoe de term
landbouw of akkerbouw zal worden omschreven, maar met alle voortschrijdende inzichten en nieuwe
ontwikkelingen moeten er mogelijkheden liggen, of anders maar een Albrandswaardse Variant Plus in het
leven roepen.
Het was een lange zit maandagavond de 17e, maar toch ook wel de moeite waard. We mochten eerst
getuige zijn van wat financiële kanttekeningen en het was goed te merken dat de gemeente het héél zuinig
aan moet doen. Bij ons op stal is het warmer als in de raadzaal en dan moet u weten dat wij een open stal
hebben. We zijn het verleerd om stil te zitten in de kou kun je merken. Rond de klok van 12 kwam het
agendapunt Landschapspark aan de beurt nadat eerst de Centrumplannen rond het Boerderijtje tot overuren
en veel discussie hadden geleid. Zoals een politica terecht opmerkte, moeten ze vaker na middernacht
vergaderen want de richtlijnen voor de MER-studie rond het landschapspark waren in een mum van tijd
unaniem aangenomen. Er was natuurlijk de donderdag ervoor uitgebreid over gesproken en standpunten
waren ingenomen. Zoals Piet Hamelink namens het PPA toen al opmerkte is het Landschapspark een van
de belangrijkste beslissingen van de afgelopen 800 jaar die de gemeente moet nemen. Geven we het
cultureel erfgoed van onze polders na acht eeuwen uit handen of bewaren we het voor het nageslacht?
Tweede, niet onbelangrijk punt voor de boeren en de toekomst, is de motie welke door alle partijen uit de
raad unamiem is ondertekend en geaccordeerd welke u vindt bijgesloten. Waarschijnlijk ingegeven door het
besprokene in de carrousel dat er nog steeds boeren (ongevraagd) door de Provincie worden benaderd om
hun land te verkopen. Nu weet ik ook wel dat een motie niet zaligmakend is (want wat is er gebeurd met de
motie Klein Molenkamp ?) maar het toont in elk geval de bereidheid van de lokale politiek om de rug te
rechten voor het behoud van de polders en één blok te vormen. En dat zie je in de hedendaagse politiek niet
vaak. Dus een goed uiteinde.
Het tijdstip van de nacht en de naderende feestdagen maakten de afwikkeling verder eigenlijk niet meer dan
een hamerstuk. En de voorzitter sloot ruim na middernacht de vergadering waarna de meesten snel het
warme bed opzochten.
Mochten er de komende weken geen nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal dit de laatste Polderkolder
van 2007 zijn.
Ik weet uit reacties vanuit de polders, het dorp en ook van de politiek dat dit electronisch bulletin in een
behoefte voorziet en gewaardeerd wordt. En als je dan ziet dat het in elk geval bijdraagt aan de discussie en
bewustwording van wat er op het spel staat (weg is weg en gedane zaken nemen geen keer) dan kijk ook ik
tevreden terug naar de resultaten in het afgelopen jaar. Weliswaar met mijn reserves richting het
eindresultaat maar ik vertrouw erop dat we het proces toch een beetje meesturen. En alle beetjes helpen,
ook hier. Het is niet “de druppel op de gloeiende plaat” maar zie het als “de druppel holt zelfs de
grootste steen”

Mag ik u allemaal Prettige Kerstdagen wensen, een goed uiteinde en alle voorspoed en gezondheid
in het nieuwe jaar 2008.
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Het is wat laat maar desalniettemin u allen een gezond en goed 2008 gewenst en dat het maar niet al te
voorspoedig mag lopen allemaal. U heeft het bijna een maand zonder dit info-bulletin mogen stellen maar ik
heb privé ook weleens wat te doen, voor v.v. Rhoon heb ik een krant mogen redigeren en we hebben weer
een jonge hond. Verder is er de afgelopen weken ook niet veel gebeurd. Althans zichtbaar, maar de eerste
tekenen wijzen toch al weer op activiteiten waarbij we goed op moeten letten.
Om te beginnen maar even een vorm van “burgerlijke ongehoorzaamheid” – een ludieke actie rond één van
de nieuwbouwlocaties in Rhoon….
Plan Essendael
De gemeente Albrandswaard heeft vorig jaar op de hoek van de Rijsdijk en Rivierweg samen met een
projectontwikkelaar een (te) groot bord onthuld met daarop de uitnodiging om in het plan Essendael het
“landelijk wonen” te komen ontdekken. Blijkbaar is dat één van de bewoners van Rhoon in het verkeerde
keelgat geschoten. Vlak vóór de kerstdagen heeft hij/zij daarom die boodschap met twee subtiele woordjes
aangepast.
Nadat ongeveer eerst zo’n beetje alle bomen langs dijken, wegen en sportcomplex rond het plan Essendael
zijn gekapt en het één kale vlakte is geworden, doet niets meer denken aan Landelijk wonen. Sterker nog,
het is gewoon een volgende nieuwbouwwijk met huizen op elkaar gestapeld die toevallig aan de buitenkant
van Rhoon ligt. Nog wel tenminste, want de projectontwikkelaars maken ook al jacht op de gronden in de
aangrenzende Rand van Rhoon. Deze 130 ha. polderland valt buiten de 600 ha. van het Landschapspark
Buytenland en kan voor hen op termijn dus lucratief worden door nog meer huizenbouw te realiseren.
De tekst “Legendes van Essendael” zoals op het bord staat aangegeven is wel eerlijk, want legendes zijn
verhalen van twijfelachtige waarheid.
Het ludieke protest van de persoon tegen deze ontwikkelingen, die blijkbaar zijn/haar idee van Landelijk
wonen ziet aangetast is wellicht klein van uitvoering maar de gedachte erachter is groot en is de aandacht
en de discussie meer dan waard…..
Zie voor de beeldvorming ook de foto’s in bijlage of fiets/wandel er dit weekeinde maar eens langs
Rijksweg A15
Als je het toch over kaalslag hebt dan doet Rijkswaterstaat momenteel ook nog een duit in het zakje. Voor
de verbreding van de A15 zijn ze alvast begonnen alles waarvan ze denken dat het in de weg kan staan te
slopen of te kappen. Dus de enige “natuurlijke” geluidsbarrière die nog wat geluid tegen hield (als er blad
aan de bomen zat althans) wordt neergehaald. Langs de Rijsdijk is inmiddels een actiegroep geactiveerd om
te komen tot een geluidsscherm tegen de overlast. Er wordt een scherm aangebracht zo is er onlangs
besloten, alleen stopt die bij de wijk Portland. Tussen Portlandt en het Groene Kruisplein blijft het vooralsnog
open en dat geeft veel herrie voor deze polderbewoners (en het geluid draagt best ver, wij horen het ook
regelmatig). In de plannen van de Rijksadviseur voor het Landschap was o.a. een wal getekend langs de
A15 die een geluidswerende functie zou moeten hebben maar of die er ooi komt is maar de vraag.
Rijkswaterstaat staat niet bekend als meedenkend zo hebben we destijds met het alternatieve Rhoonse
Baan tracé wel ondervonden. Toch, als je het Buytenland van Rhoon als stilte- natuur en recreatiegebied wil
ontwikkelen zal er voor deze overlast een oplossing moeten komen. De actiegroep heeft beloofd mij (en
daarbij ook de lezers) op de hoogte te houden.
Nieuwjaarsrede Burgemeester Bergmann
Van een trouwe lezer mocht ik een reactie ontvangen naar aanleiding van de verslaggeving over de
Nieuwjaarsboodschap zoals uitgesproken door de Burgemeester op 2 januari. “Het is een gegeven dat
inwoners nu rust en veiligheid vinden in de polders en grienden. Fijn dat de gemeente dat zo wil houden.
Maar in de volgende zin geeft de burgemeester al weer aan dat dit belangrijke "bedrijfskapitaal" een
aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied moet worden. Voor vele inwoners is dit geen aantrekkelijk
vooruitzicht. Wij denken bovendien dat dit de rust, maar vooral de veiligheid in dit gebied niet ten goede zal
komen.
Ook al wordt de Albrandswaardse Variant overeind gehouden, de betrokkenheid van de bewoners is alleen
maar ontstaan vanwege het protest tégen de plannen. Het door u zo belangrijk genoemde draagvlak en
vertrouwen is er niet echt. En als het er dan ooit komt is het als gevolg van een verplichte keuze tussen
slechte voorstellen in een opgelegde zaak. Eerlijke informatie en duidelijkheid is toch maar alles.” – einde
reactie
Website www.Polderdag-Rhoon.nl (1)

Het is natuurlijk een site die geschreven is voor de Polderdag, maar er wordt regelmatig nog materiaal
aangepast en bijgeplaatst, zoals o.a. van de historie. Binnenkort hoop ik nog wat monumenten en bijzonder
plaatsen uit de polder toe te voegen. Mocht u nog wetenswaardigheden of nieuws hebben dan graag. Ook
foto’s (denk eens aan die schitterende beelden van het rijp aan de bomen afgelopen december) zijn welkom
en plaatsen we er graag bij. We willen namelijk mettertijd de 4 seizoenen goed in kaart brengen om te laten
zien hoe mooi het is met al die beelden en agrarische activiteiten in de polders.
Polderdag Rhoon (2)
Denkt u dat het leuk is om dit jaar weer een Polderdag te organiseren en zoja,wilt u er dan actief aan
meedoen laat het me weten. Er gaan stemmen op om het wederom te organiseren na het succes van vorig
jaar en dat doen we graag maar dan moet er wel draagvlak (en hulp) zijn. We horen het wel.
Dat was wel weer genoeg voor een eerste editie van het nieuwe jaar.
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Daar zijn we weer met een volgende editie. Vanaf het “front” is het redelijk rustig dus zal ik daar verder niet
op in gaan. Komt ook bij dat ik deze keer (charme van wonen in het buitengebied) slechts één regionaal blad
in de bus heb gekregen. De Schakel en de rest zal wel vertraagd zijn en morgen komen, maar daarin leest u
zelf wel of er nieuws is.
Verlangen naar het Boerenleven …..
Hopelijk heeft u afgelopen zondag gekeken naar Nederland 2. Daar was om 22:40 uur een documentaire in
het programma Kruispunt "Verlangen naar het Boerenleven”. Insteek was o.a. waarom het programma "Boer
zoekt vrouw" zo populair is (2,5 – 3,5 miljoen kijkers / uitzending). Verschillende mensen met een
“agrarische binding” komen aan het woord, waaronder o.a. Bram van de Vlugt (acteur en met de rol van de
enige échte Sinterklaas) die een pleidooi hield voor het huidige landschap. Niets zogenaamde "nieuwe
natuur", we hebben al zulke mooie natuur bestaande uit polders en open landerijen die (goedkoop en goed)
in stand worden gehouden door de boeren. Zij hebben er verstand van, weten alles van de natuur en het
weer en je moet alles gewoon zo laten. Alsof het script op onze Polders geschreven is.
Als u de uitzending heeft gemist kunt u dat terugzien via het internet op de site www.uitzendinggemist.nl – ik
heb die oefening al voor u gedaan en hij is terug te zien via deze link
http://www.katholieknederland.nl/kruispunt/archief/2007/detail_objectID617343.html.
Daar op het plaatje "Boer zoekt vrouw" of het rode pijltje klikken. Dan ga je naar de player van de omroep
waar na een reclameboodschap de uitzending terug te zien is.
Geniet ervan en stuur anders deze link maar door aan de mensen die onze polders willen opofferen en die
maar niet willen begrijpen waar het om gaat ........
Landroof
Van een heel ander kaliber, maar ook met als inzet dat het landschap verrommelt en teloor gaat, is het
programma Landroof van de VPRO. Op donderdagavond te zien aan het begin van de avond op Nederland
2. Op de website www.landroof.nl kun je zien wat er op de rol staat en waar men op bezoek gaat. Ook kun je
uitzendingen terugkijken mocht je ze niet gezien hebben. Niet alleen onze polders staan op het punt
vernietigd te worden, ze zijn door heel Nederland in kwetsbare gebieden bezig zo blijkt. Je kunt het gebied
dat gevaar loopt aanmelden bij de omroep en bij voldoende sympathisanten en nieuwswaarde komt Victoria
Koblenko met haar team verslag doen van het gebied, de plannen en wat je ertegen kunt doen.
Geluidsoverlast
Vanaf de Rijsdijk een bericht van Pieter van Bokkem inzake de geluidsoverlast. Daar is de beschikking van
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer met het kenmerk LMV 2007121418
gelezen. Het gaat hierin om het vaststellen van het geluidsniveau en het vaststellen van de verplichte
maatregelen om dit te verminderen, aangaande de woningen in de buurt van de Groene Kruisweg. Tot zijn
verbazing zijn er metingen gedaan en gerapporteerd in alle aanliggende straten behalve in de Rijsdijk. Zijn
vraag is dan ook: hoe kan dit en wanneer wordt dit rechtgezet ?
Maar ook wethouder Brussaard is heeft van zich doen spreken zo lezen we in het RD/AD van donderdag
17/1. Want Albrandswaard (en Barendrecht) weigeren vooralsnog het bestuursaccoord van de Stadsregio
Rotterdam te ondertekenen over de uitbreiding van de A15 tussen knooppunt Vaanplein en de Maasvlakte.
De bestuurders vrezen (terecht) voor meer files en herrie. Langs de wijk Portland heeft Rhoon en 13 mtr
hoog geluidsscherm goedgekeurd en de gemeente Barendrecht een 10 mtr hoge aarden Wal bij
Carnisselande. Hoe gaat dat straks met het ontbrekende stuk, zeker waar dat ook nog eens hooggelegen is
(Groene Kruisplein overspanning) en zodoende de geluidsoverlast makkelijk het gebied in zal komen.

Uiteraard heeft Rotterdam begrip voor de onrust maar ze willen er wel de vaart inhouden want de verbreding
is van groot economisch belang bij de afwikkeling van die belangrijke verkeersader. Dus als Rotterdam en
de Nederlandse economie er dan zoveel baat bij hebben, dan zijn die paar Euro voor dat extra stukje
geluidsscherm toch zo terugverdiend en daar zal Baljeu dus vast geen probleem van maken…. Toch?
Tot slot … de borden bij Essendael
Ze zijn inmiddels van de tekstballonnen ontdaan maar er is zeker aandacht geweest van de kranten voor
deze ludieke protestactie. En je blijft hopen dat het op den duur helpt om tegen de stroom in te zwemmen. In
het engels is er een prachtig gezegde over: "Never forget only death fish swim with the stream ....."
Tot een volgende Polderkolder.
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Een volgend nieuwsbericht met daarin samen gevat zaken en meningen die spelen in onze polders.
De goed nieuws show van de Provincie
Ik meldde al in de vorige editie dat ik nog geen regionale kranten had gezien (waar ik later op terug kom),
maar ik wil u de achterzijde van ons huis-aan-huis blad “De Schakel” zeker niet onthouden. Door deze link
aan te klikken ( http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/infokrant-Buytenland-j2-n3-a3.pdf ) ziet u het verhaal en
kunt u het eventueel downloaden. Ik heb de pdf niet bijgesloten daar deze 4Mb is, redelijk zwaar om uw
mailbox mee te belasten, maar ik kan hem altijd nazenden natuurlijk.
In een full-colour pagina doet de Provincie uit de doeken hoe goed het allemaal wel niet gaat en dat
iedereen zo enthousiast is over de plannen van de Provincie. Als je zaken maar vaak genoeg blijft herhalen
ga je vanzelf in je eigen sprookjes geloven zeg ik altijd. Na de legendes van Essendael schrijft de Provincie
het sprookje van het Buytenland. En dan mogen de bewoners en gemeente de zaak een beetje illustreren
en aankleden. Er staat zegge en schrijven één positief bericht in en wel het opruimen van de gifbelt bij de
Rhoonse Grienden / Zegenpolder maar of dat werkelijk gelijk wordt meegenomen in de plannen valt nog
maar te bezien.
Het is typisch weer zo’n eenrichtingsactie waar de Provincie patent op schijnt te hebben. Zelfs de gemeente
was niet op de hoogte van deze “advertentie” in De Schakel. Maar dat gebeurt wel vaker, want ondanks het
verzoek van de gemeenteraad van december j.l. om de inwoners niet actief te benaderen voor
grondverwerving gaat ook dat gewoon door. Er is niet voor niets een nieuwe proces-manager benoemd
natuurlijk, en die man gaat echt niet tot eind 2008 zitten duimen draaien tot er een bestemmingsplan op tafel
ligt, dus gaat de Provincie gewoon zijn gang zonder zich iets van inwoners en belanghebbenden aan te
trekken. Lees de bijlage maar door en je zult concluderen dat er geen nieuws is.
Oftewel geen nieuws = goed nieuws. Meer informatie is volgens de advertentie ook te verkrijgen bij het
informatiepunt op zorgboerderij De Buytenhof aan de Rijsdijk 96. Maar voor dat informatiepunt geldt helaas
hetzelfde. Geen nieuws. Echter daar hebben ze wel andere leuke en lekkere dingen dus alleszins een
bezoek waard.
Geen nieuws in de Polders
Ik haalde al even aan dat het buitengebied vorige week verstoken is gebleven van regionale weekbladen.
Naast De Schakel zijn de Maaspost en Delta niet bezorgd. Een vervelende ontwikkeling, want De Schakel
wordt door de gemeente Albrandswaard gebruikt om nieuws, vergunningen, vergaderingen, agenda’s etc. te
publiceren voor de inwoners. Dus hoe kun je informatie krijgen of bezwaar maken als je niet weet wat er te
gebeuren staat. De gemeente moet volgens ingewijden zaken publiceren in minimaal één blad dat bij
iedereen bezorgd wordt, de zogenaamde informatieplicht – maar dat kan ik mis hebben. Bij het Waterschap
bijvoorbeeld werkt dat ook zo.
Inmiddels heb ik van de Schakel een reactie ontvangen dat ze het niet bezorgen zeer betreuren. Zij hebben
dit uitbesteed, en ik neem aan de andere ontbrekende bladen ook, aan de firma Garant. Maar dat blijkt dus
geen garantie dat het ook goed gaat. Mocht u komende week weer verstoken blijven van de regio-bladen
dan moet u Garant bellen (0181-318666) of mailen (garant@plublishnet.nl) . De Schakel wil overigens ook
wel op de hoogte blijven indien u geen exemplaar ontvangt (receptie@liebeek.nl).
De legendes van Essendael
Er is ruim aandacht geweest in de media voor de aangepaste tekst op de promotieborden van het plan
Essendael. De ludieke actie van de onbekende inwoner van Rhoon over “hoe” het landelijk wonen door de
nieuwbouw van Essendael “verdwijnt” is serieuzer dan de meesten denken. Het lijkt een duidelijke hint naar
onze bestuurders en de politiek. In verband met de toekomstige ontwikkelingen van de polder
Albrandswaard en de invulling van de Rand van Rhoon moet de discussie in de gemeenteraad nog
beginnen over wat nu “landelijk wonen” inhoudt. Als dat wonen wordt zoals in Essendael is die discussie

overbodig, want met het bouwen van dit soort wijken verdwijnt het landelijk wonen. Dat is voor alle inwoners
duidelijk. Maar ook de tekst die overblijft na het verwijderen van de stickers is voor de attente lezer een
duidelijke boodschap, want een legende is volgens de woordenboeken een verhaal van twijfelachtige
waarheid….
Wat helaas maar al te waar is, is de volgende kaalslag bij Essendael. Rondom het project is alles al
uitgedund of omgezaagd maar in het plan stond nog één windsingel (rij met bomen) fier overeind om in elk
geval de kale vlakte aan het oog te onttrekken. Er staat “stond”, want ook deze bomen liggen nu
grotendeels om of staan op de nominatie gekapt te worden. Eerst waren ze aangetekend als beeldbepalend
in plan Essendael maar nu blijkbaar niet meer. Jammer en het gaat maar door…...
Landbouw in het Buytenland van Rhoon
Er moet ruimte blijven voor de huidige agrarische activiteiten zo stelt de gemeenteraad gelukkig. Je ziet dat
niet terug in de infokrant van de Provincie natuurlijk, want dat past ze niet. Boeren moeten kunnen blijven
dus. Niet alleen voor het onderhoud en stoffering van het landschap, maar ook voor de voedselproductie
wordt goede landbouwgrond een steeds schaarser goed. En de grond van IJsselmonde is vruchtbaar. Ook
in Europa dringt dat besef door. Uit de Nieuwe Oogst (jaargang 4, nr. 2) van 12/01 een interview met
Europarlementariër Jan Mulder, waaruit het volgende citaat:
“Voor mij staat voorop dat we alle vruchtbare landbouwgrond in Europa moeten behouden voor de
landbouw. De ontwikkelingen van de laatste tijd maken duidelijk hoe belangrijk voedselzekerheid is. Dat si
overigens ook de reden waarom ik vind dat ontpoldering in Zeeland als natuurcompensatie voor het
verdiepen van de Westerschelde echt niet kan”. Mulder pleit in dat verband ook voor een evaluatie van de
Europese natuurwetgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. “Dat is wetgeving uit 1977. Daarvan mag je je
best eens afvragen of dat nog allemaal zinvol is in de huidige omstandigheden”. Waarvan akte.
Tot besluit
Echt veel reacties over het organiseren van een volgende Polderdag dit jaar heb ik nog niet ontvangen dus
wacht ik in spanning af….

Een volgende editie van deze electronische nieuwsbrief. Met informatie ook vanaf de zijkanten van ons
gebied, maar indirect wel van belang.
Informatievoorziening vanuit de Gemeente
2008 en verder moet het jaar van de Communicatie worden bij de gemeente Albrandswaard waarin de
burgers volledig en tijdig geinformeerd gaan worden over allerlei zaken binnen onze leefomgeving.
Ik heb inmiddels een interessante correspondentie ontwikkeld met de gemeente Albrandswaard omtrent het
feit dat het buitengebied momenteel verstoken blijft van informatie, omdat de regionale bladen niet meer
huis-aan-huis verspreid worden. Of ze morgen weer wel op de deurmat liggen weet ik niet maar de
“Webredacteur Team A&A/Communicatie” van de gemeente Ank Stolk erkent in haar antwoord dat de
gemeente een informatieplicht heeft richting haar inwoners. En dat de gemeente dit doet middels het huisaan-huis blad De Schakel. En dat, indien deze niet bezorgd wordt, niet hun probleem is. Dacht het wel.
Verder stelt zij dat er ook andere communicatiemiddelen zijn die de bewoners kunnen raadplegen, zoals o.a.
de website van De Schakel waar de informatiepagina van de gemeente te downloaden is. Waarop ik de
wedervraag heb gesteld (maar nog geen antwoord) of de gemeente dan wil zorgen dat alle inwoners van het
buitengebied een (óók gratis) aansluiting op het internet kunnen krijgen plus apparatuur en opleiding om
daar mee om te gaan. Want niet iedereen heeft de beschikking over een PC of de kennis om de informatie
op de juiste manier zo tot zich te krijgen.
Want de informatieplicht ligt tenslotte bij de gemeente. De bezorgplicht, zoals terecht aangehaald door
mevrouw Stolk, ligt niet bij hen. Ze kopen ruimte in bij De Schakel die drukt en laat verschijnen en de
bezorging heeft uitbesteed aan Garant. Als deze dan in gebreke blijft moeten ze het maar via de post (extra
kosten maar claimen bij de bezorger) of op een andere manier bezorgen. Ik heb haar voorgesteld dat ze met
het hele ambtenarencorps van de Hofhoek elke donderdag maar een rondje door de polder komen fietsen
en tegelijkertijd de Schakel overal bezorgen. Tussenstop en thee bij het informatiepunt van de Buytenhof ,
dan leren ze dit prachtige gebied ook kennen en maken zo van de nood een deugd. Zoals zo vaak wachten
we de ontwikkelingen maar weer gelaten af in dit Jaar van de Communicatie!
Voor internetbezitters : www.albrandswaard.nl > actuele info > schakel > gemeentepagina maand en editie
van uw keuze aanklikken (staat in pdf, acrobat reader is gratis te downloaden via deze site:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html )
Rijksweg A15
De noordkant van ons gebied ligt er kaal en troosteloos bij. De bomen zijn inmiddels gekapt en de bewoners
van de Rijsdijk is inmiddels aangegeven dat ze niet hoeven te rekenen op enige voorziening om het geluid

uit hun woning en tuin te weren. Het geluidsscherm stopt bij Portland en dat deed een bewoner het volgende
opmerken:
“Gekker kunnen ze het eigenlijk toch niet maken. Lang voordat de A15 en de Betuwelijn er waren stonden er
al woningen aan de Rijsdijk en in de omgeving. Die weg en spoorlijn zijn ons opgedrongen, evenals de
Rhoonse Baan. De bewoners van de wijk Portland kiezen bewust voor wonen op een plek met
geluid(soverlast) en die krijgen geluidswerende maatregelen op een bordje gepresenteerd en wij moeten
genoegen nemen met de overlast”
Aardig is om uit te vinden hoe het (niet) werkt in zo’n gebied met verschillende partijen. De actiegroep die
graag geluidswerende maatregelen wil kreeg vanuit de gemeente een antwoord van de directeur van de
OMMIJ (Ontwikkeling Maatschappij Midden IJsselmonde). Deze vertelde dat er langs de A-15 vanuit hen
geen geluidsscherm zal worden geplaatst. Mocht dat in de toekomst toch gebeuren dan loopt dat via
Rijkswaterstaat. Het stuk Groene Kruisweg tot A-15 is voor de gemeente. Tussen Portland en het Groene
Kruisplein is weer Rijkswaterstaat. En dat met allemaal verschillende contactpersonen. Je mag als inwoner
en trouwe belastingbetaler toch verwachten dat de gemeente hierin een voortrekkers- en coördinerende rol
gaat spelen maar daar lijkt het niet op. Zoek het zelf maar uit – jullie willen dat toch zo nodig? Uit de
wondere wereld waarin overheden (niet of langs elkaar heen) werken en met als schitterend voorbeeld van
zo’n mislukking de in het landschap detonerende Rhoonse Baan.
De Zuidrand en een luchtbel
Bijgesloten ook wat informatie vanuit onze buurgemeente Barendrecht. Een aantal ontwikkelingen waarover
voorlichting wordt gegeven op verschillende avonden. Lees het maar door of ga kijken.
De polders
Weinig nieuws verder te melden, de MER zal doorlopen en het is afwachten wat daar uit voortvloeit. Het
bestemmingsplan komt binnenkort ook weer in een iets ander daglicht te staan als de nieuwe wet op de
Ruimtelijke Ordening in werking treedt, maar daar kom ik in een volgende editie wel op terug. Wel is er een
brief vanuit de gemeente uitgegaan (bijlage) naar de mensen die met het Buytenland te maken hebben.
Eigenlijk als vervolg op de “motie Landschapspark” welke unaniem door de Gemeenteraad is aangenomen
en die nu formeel richting alle partijen in gecommuniceerd. Dat is nodig ook blijkbaar, want anders blijft de
Provincie toch maar doordrammerig doen. Ze waren tenslotte op de hoogte dat deze motie in december is
aangenomen, maar komen dan toch nog met een paginagrote advertentie in de Schakel van medio januari
en een PMR-journaal op de proppen om lekker indoctrinerend het verzoek van de raad aan hun laars te
lappen. Vandaar dat de burgervader waarschijnlijk dit officiëlere stuk op papier heeft gezet en aan alle
betrokkenen verzonden. Het stuk is overigens ook terug te vinden op de website van de gemeente
Albrandswaard (bij www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > stukken van college aan de raad) en in
bijlage. Zolang u geen Schakel ontvangt kunt u daar ook informatie vinden over bijvoorbeeld de agenda van
de komende raadsvergadering plus stukken (www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie >
vergaderingen > maand kiezen, op een datum klikken en de agenda + bijlagen opent).
Ik heb afgelopen maandagavond in het radioprogramma “De Stand van Zaken” bij Studio West-IJsselmonde
bij Erwin de Jongh nogmaals de wens van de bewoners en belanghebbenden benadrukt om vooral voorrang
te geven aan de agrarische activiteiten en zoveel mogelijk voortzetting van het huidige invulling van het
landschap.
Oftewel, zoveel mogelijk alles bij het oude laten in een Albrandswaardse Variant Plus. Hopelijk wordt daar
naar geluisterd.
En ik blijf me verheugen in allerlei krantenknipsels en mails die ik toegezonden krijg om met u te delen. In de
volgende uitgave zal ik daar weer uit citeren, nu wordt het anders allemaal wat veel informatie.
De aanmeldingen voor “vrijwilligers”, meedenkers en meedoeners aan een volgende Polderdag komen ook
langzaam op gang dus dat zal hopelijk ook een vervolg krijgen.
Tot een volgende polderkolder.
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