Polderkolder 51
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Allereerst mijn dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren op de 50ste uitgave van
dit Nieuwsmedium. Felicitaties en positieve reacties voor dit jubileum derhalve, in dank aanvaard en ik blijf
overtuigd dat het een bijdrage levert in de communicatie richting de bewoners van de polders. Al doen de
Hofhoek en enquetes wellicht anders suggereren, ik blijf de mening hebben dat de “getroffenen” van het
hele Landschapspark en de veranderingen die dat voor hen met zich meebrengt minimaal worden
geïnformeerd door de officiële kanalen. Als je er niet bovenop zit, zelf dingen uitzoekt en initiatief neemt
hoor en zie je niks. En dat terwijl de gemeente juist zo hun best doet de communicatie te verbeteren en
daar speciaal mensen voor heeft ingehuurd. Een paar voorbeelden:
♦ Het informatiecentrum op de Buytenhof functioneert nog steeds van geen kanten. Het is allemaal
heel summier. Je zou daar inmiddels (of anders op het gemeentehuis) minimaal een uitleg en overzicht
verwachten van de 9 varianten die momenteel geMERD worden, maar niets van dat alles. Hoewel het de
taak van de Provincie is hou ik de gemeente toch verantwoordelijk voor de realisatie van een echt
informatiecentrum zoals al lange tijd terug beloofd is. Zij zijn het bevoegd gezag en zouden de regie
voeren van alles rond het Landschapspark.
♦ De presentatie van deze 9 varianten, die ook op de website van de gemeente terug te vinden zouden
zijn volgens belofte van Burgemeester Bergmann, kan ik nog steeds nergens terugvinden.
♦ De andere website “www.kiezenvoorgroen.nl” waarop we informatie zouden moeten kunnen vinden
biedt ook al geen soelaas. Sterker nog, de eerder door mij aangehaalde “errors” zitten er nog steeds op
en sommige pagina’s zijn niet te openen. Enige nieuws van de laatste weken is dat er op 21 april een
informatieavond over de Vlinderstrik (Noordrand) belegd is.
Allemaal verspilling van geld en energie als je er niets mee doet. Maar ik zal wel te zakelijk en rationeel
denken, zeker omdat communiceren een deel van mijn dagelijkse werkzaamheden is.
Wel heb ik op mijn 50ste Polderkolder een reactie gehad omtrent mijn “verslag” over het ingezonden stuk
uit De Schakel waarin een bewoner zijn beklag deed over “de ontgroening” van het Park in Rhoon onder
de titel “zinloos geveld”. Wethouder Brussaard heeft een aantal toevoegingen en correcties aangegeven
en die wil ik u niet onthouden want we houden tenslotte van het hoor en wederhoor principe.
♦ Omtrent het nieuws dat minister Verburg de SP vragen heeft beantwoord een nuancering dat er wel
ruimte blijft voor agrarische activiteiten in Albrandswaard, maar dan op kleinere schaal en niet met de
huidige manier van bedrijfsvoering (niet commercieel maar met natuur- en recreatieve doelstellingen
conform de PKB)
♦ Omtrent de ontbossing en het door mij aangehaalde broedseizoen daagt Gerard mij uit “met de wet
in de hand” aan te tonen dat het verboden is om te kappen. Ik vroeg het me af maar hij voegt er een
aantal “copy/paste artikelen” bij die aangeven dat de broedseizoentermijn (15 maart – 15 juli) volgens de
oude Vogelwet is afgeschaft. Verder een antwoord op vragen uit de nieuwe Flora- en Faunawet:
Indien er een kapvergunning is en er geen verstoring van vogels of andere beschermde soorten
plaatsvindt is het toegestaan. Het vellen van bomen in het broedseizoen is bij de wet niet geregeld, echter
men mag geen beschermde soorten dieren en planten vernielen, verstoren, etc.
(Flora- en faunawet art. 9, 10 en 11). Om problemen te voorkomen zou het beter zijn om in het
broedseizoen van vogels geen bomen te kappen….. En verder claimt hij dat er wel degelijk overleg is
geweest met de bewoners, in tegenstelling tot wat het ingezonden stuk in De Schakel meldde.
In dezelfde Schakel doet Brussaard overigens in zijn column een oproep om,indien u een locatie weet
waar een boom geplant kan worden, dit bij hemgemeld kan worden. Indien het in het bomenstructuurplan
past zal de gemeente dan de aanplant verzorgen. Een uitdaging die welreacties moet oproepen !
Structuurvisie Albrandswaard
Afgelopen edities heb ik aangegeven dat het van belang is om in het kader van de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening een recente structuurvisie te hebben. Althans, zo is mij verteId. Inmiddels is deze
ook terug te vinden op de website van onze gemeente www.albrandswaard.nl. Hij is te groot om bij te

sluiten (> 4 Mb) maar u kunt hem zelf bekijken en/of downloaden. Op de openingspagina (Homepage
Welkom) bij ongeveer het 7e onderwerp. Voor mij is het een nieuw document maar voor anderen wellicht
oude koek. Toch goed om eens door te lezen en te zien hoe de Albrandse Waarden en de Polderverhalen
in 2004 zijn opgetekend en wat daar anno 2008 van over lijkt te blijven …..
MER effectrapportage
Deze loopt momenteel en we wachten de resultaten uiteraard met spanning af. Inzake de procedures en
gang van zaken hieromtrent heeft de EVA nog wat vragen gesteld aan het college van B&W. Het
antwoord op deze vragen vindt u bijgesloten.
Bijeenkomsten
Komende week wordt er in een aantal “carroussels” gesproken over een aantal onderwerpen die het
buitengebied gedeeltelijk raken – u moet zelf maar kijken of u van de partij wilt zijn, het betreft openbare
bijeenkomsten. Op de agenda van 14 april staan o.a. monumentenbeleid, kanoroutes, invulling 6 ha
buitengebied sportterrein. En 21 april wordt o.a. gesproken over het bomenstructuurplan en de A4 zuid.
De agenda zal wel in De Schakel verschijnen, anders te vinden met de bijbehorende stukken op de site
www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > vergaderingen > klikken op de kalenderdatum. Waarna
een agenda opent met daaronder de vergaderstukken en bijlagen in pdf.
Verder is er op woensdag 16 april wederom een voorlichtingsavond over de ondergrondse CO2 opslag,
die ook onder een groot deel van Albrandswaard zou moeten plaatsvinden. Omwonenden (en dat zijn
zeker de mensen van Portland en Koedoodzone) kunnen komen luisteren en vragen stellen.
Meer info op http://www.co2opslagbarendrecht.nl/nieuws/nieuwsdetail/artikel/tweede-informatieavondvoor-omwonenden
De Polders in de pers
Afgelopen week het bericht van minister Verburg over de gifbelt bij de jachthaven/Rhoonse grienden die
naar de Zegenpolder dreigt te lekken naar aanleiding van de Kamervragen van de SP en die moet worden
gesaneerd. Vele dag- en weekbladen hebben er aandacht aan besteed. Onder deze link het bericht,
interview en video met Bert Euser van EVA over dit onderwerp bij Rijnmond.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2008%2Fapril%2FGrond%20voor
malige%20vuilstort%20ernstig%20vervuild
Over de het kappen van bomen en de Koedoodzone artikelen in Maasstad Weekbladen. Ga naar de
website www.mijnmaasstad.nl en neem een kijkje bij de regionale editie Hoogvliet-Barendrecht.
http://www.mijnmaasstad.nl/maasstad/index.cfm?page=XU%20Hoogvliet
Mensen buiten de regio die ook de andere regionale huis-aan-huis nieuwsbron De Schakel willen lezen
kunnen hier terecht: http://www.deschakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=335
Tot besluit : Polderdag 2009 ???
Vanavond zitten we met het Organisatiecomité 2008 bij elkaar om te zien of het zinvol is en of er
draagvlak is om weer een (of meerdere) Polderdag(en) te houden.
Zinvol is het natuurlijk altijd, al is het alleen maar om de mensen te laten zien wie en wat er allemaal
bedreigd wordt in het voortbestaan en wat er straks wordt opgegeven indien de polders worden
omgetoverd tot pretpark, golfbaan, kanovijver of moeras. Over de voortgang zal ik u volgende keer
berichten, anders wordt het wat erg veel….
Een correctie op Polderkolder 51….
Vanmiddag om 15:00 uur stond het nog niet op de website van de gemeente, maar inmiddels nu wel.
Ik heb het over de presentatie MER Alternatiefontwikkelingen – deze is vanmiddag blijkbaar geplaatst,
zoals enkele weken geleden beloofd.
Te vinden bij www.albrandswaard.nl > Landschapspark Buytenland > documenten > Presentaties >
Presentatie Alternatiefontwikkeling MER (hoofdlijnen)

Polderkolder 52
Polderbewoners en belangstellenden,
Ik meldde vorige week dat er een vergadering aan zat te komen met het initiatiefcomité die in 2007 de
Polderdag hebben georganiseerd. We zijn nog immer enthousiast om onze polders, de onderhouders en
stoffeerders ervan beter bekend te maken bij het grote publiek. Dus gaan we proberen om weer een
Polderdag te organiseren. Het zal niet een exacte kopie zijn van de vorige, maar we zullen wel grote
delen van het draaiboek gebruiken. De fietsroutes bestaan nog steeds, we moeten alleen eerst met de
boeren om de tafel om ook dit jaar weer een interessante route uit te kunnen stippelen. We hopen dat
binnenkort te kunnen doen – nu zijn ze eerst volop aan het werk om de gewassen in de grond te krijgen,
maar het gaat vast wel weer eens een periode regenen zodat er vergaderd kan worden. Er is wel een
streefdatum vastgesteld en wel op zaterdag 5 juli. Dat is nog net voor de zomervakantie, de gewassen
staan er dan mooi bij en het weer is (meestal) ook wel goed rond die tijd. Dus noteer alvast in de agenda
:Polderdag 2008 op zaterdag 5 juli !
Afgelopen week is er technisch gesproken weinig gebeurd voorzover mij bekend, maar toch wel weer wat
te melden.
De Rand van Rhoon
Dat de projectontwikkelaars inmiddels wat gronden in handen hebben mag als bekend worden
verondersteld. Maar dat ze gelijk zo rigoureus de zaak aan zouden pakken had ook ik niet verwacht. Feit
is in elk geval, dat ik weer een stuk verder de polder in kan kijken nu de boomgaard van de Vries gerooid
is. Hij stond bekend als een voortrekker op fruitteeltgebied met zijn nieuwe teeltmethodieken, jammer dat
daar nu niets meer van over is. Het is nog maar het begin moet u maar denken.
Carroussel 14/04
Ik heb er een paar bijgewoond om te kijken hoe er over de onderwerpen gesproken wordt. Zo stond o.a.
de 6 ha buitengebied op de agenda en hoe deze ingevuld moet worden. Het komt opmij over dat de
kennis van de dossiers nogal te wensen overlaat. Zo werd voor de invulling van het gebied met het idee
gespeeld van een fusie tussen de hockeyclubs van Barendrecht en Tempo’34. Maar van Tempo is
algemeen bekend dat ze aan de Charloisse Lagendijk moeten blijven omdat de gemeente Rotterdam zegt
hun gronden niet nodig te hebben voor uitbreiding en de hockeyclub Barendrecht is al aan het nieuw
bouwen in de Zuidrand hoek Kilweg/Carnisseweg/Achterzeedijk.
Een optie zou de vestiging van een manege kunnen zijn maar dat moet de grond duur aangekocht
worden van de OMMIJ (waarvan Rhoon dan de helft weer terugkrijgt als aandeelhouder OMMIJ). Zoals u
wellicht in De Schakel heeft kunnen lezen ontwikkelt het terrein zich inmiddels tot een interessant
natuurgebied, dus zou ik het gewoon zo laten. Maak langs de Koedood een fiets/wandel/ruiterpad dat bij
de rotonde Rhoonse Baan begint en eindigt bij de Poelweg om het te ontsluiten – creëer op de aanwezige
grondheuvel een uitkijk en observatiepost zodat je over het gebied en de achterliggende polders kunt
uitkijken. Je staat versteld van de diversiteit in flora en fauna die er nu al leven. En dat hoeft niet veel te
kosten…..
Want dat blijft binnen onze gemeente het grootste knelpunt: geld. Wat we ook met zijn allen afdragen aan
hondenbelasting, WOZ en noem maar op: elk onderwerp, of het nu sport of cultuur of monumenten
betreft, gaat steevast ten onder aan het gebrek aan middelen. Om het potverteren uit voorgaande jaren te
compenseren is het nu interen en minimaliseren.
Carroussel 21/04
Dan staat o.a. de A4 Zuid op de agenda alsmede het bomenstructuurplan. Wethouder Brussaard heeft
een oproep gedaan om aan te geven waar de bewoners denken dat er ruimte is voor het planten van
bomen. Ik denk dat daar veel suggesties op zijn gedaan, dus kunnen we kijken of dat past in het lang
verwachte en met spanning tegemoet geziene bomenstructuurplan.

De dijkers
Wederom een raadstuk waarin wordt aangegeven dat ter hoogte van het te slopen monument aan de
Nieuweweg er een scherm komt om het geluid van de A15 te weren
In een memo van het college aan de raad (zie www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > 2008 16
1310 Memo raad over sloop gemeente monument Nieuweweg 23 Rhoon.pdf wordt e.e.a. nog eens
duidelijk uitgelegd. De dijkers zullen er blij mee zijn.
Website www.kiezenvoorgroen.nl
De fout op de openingspagina waarbij je zou kunnen linken naar de historische verhalen uit de polders
blijft hardnekkig aanwezig. Althans ik zie alleen maar kleine foto’s en geen verhalen maar dat kan
evengoed aan mijn PC liggen. Verder is het natuurlijk alleen een communicatiemedium over wat de
Provincie en gemeente graag kwijt willen, liefst met daarin veel aandacht voor de eigen voorkeur. Volgens
mij worden er bijvoorbeeld 9 varianten beMERd maar volgens www.kiezenvoorgroen.nl zijn er maar 4
varianten, inclusief de Albrandswaardse. Maar ik geef tenslotte ook “gekleurde” informatie – dus hij die
zonder zonden is ……
Tenslotte uit de Pers, ook voor de belangstellen in den vreemde :
In het Agrarisch Dagblad een artikel over de stijging van de Landbouwprijzen door het opofferen van
goede landbouwgronden waarover ik getipt werd door Jan vd Linden.
CO2 opslag Barendrecht en Portland gelezen in het AD/RD
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2230198/Grote_onrust_over_CO2opslag_Barendrecht.html
De Schakel van deze week:
http://www.deschakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=338
En Maasstad weekbladen op www.mijnmaasstad.nl heeft ook een item over de bomenridders in
Albrandswaard (pag. 7) en over de gifstort (pag 9). Kijk bij de editie Hoogvliet-Barendrecht en sla de
digitale pagina’s om.
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 53
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een vroege editie weer deze week. Ik mag morgen een paar dagen naar het circuit van Assen voor mijn
werkgever en zondagavond heb ik kaarten voor de bekerfinale in de Kuip – dus dit weekeinde is
volgeboekt en het belangrijkste nieuws daarom nu al op een rij gezet :
Landschapspark Het Buytenland
We moeten nog even geduld hebben, er is weinig nieuw te melden. Achter de schermen draait de MER
en zal er eind volgende maand de voorlichtings- en informatieavond gehouden worden. Dan kunnen we
wat meer zien. De 9 varianten zijn voor iedereen te zien op de gemeentelijke website
www.albrandswaard.nl . Als je dat uitdraait op een A4 is dat voor de meeste leken onder ons (waaronder
ik mezelf ook reken) bijna niet te lezen. Het PPA, in de persoon van Thedie Binder, heeft ze uitgedraaid
op A2 formaat – dat is 4 x zo groot en dan wordt het een stuk duidelijker allemaal. Deze week willen we
proberen of het mogelijk is deze grote afdrukken bij het Informatiecentrum Landschapspark op de
Buytenhof aan de Rijsdijk 98 op te hangen. Ten eerste omdat dan dat informatiepunt nog enige actualiteit
krijgt en tevens omdat het in dit voorjaarseizoen helemaal geen straf is om daar een kijkje te gaan nemen.
De bloesem, biggetjes, kalveren en het theeterras zijn een bezoek waard!.

Reactie PPA op antwoord minister Verburg op vragen van de SP
Een hele aanhef maar bijgesloten vindt u de reactie van het PPA. De manier waarop zij e.e.a.
interpreteren laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ook in de antwoorden van de minister is niet
terug te lezen hoe nu aan de door de 2e Kamer aangenomen motie Klein Molenkamp invulling wordt
gegeven.
De Bomen
De gemeente doet zijn stinkende best om een groen imago op te bouwen dus overal in de lokale pers
artikelen over een drukke Gerard Brussaard aan het bomen planten. Het is aan de late kant voor het
plantseizoen, maar zo wordt het blazoen misschien nog een beetje opgepoetst. Maandag was ik niet in de
gelegenheid om de presentatie van het groenstructuurplan bij te wonen maar hopelijk hebben ze
onderhand wat geleerd en gaan ze naar de inwoners en “bomenridders” luisteren.
De Rijkswegen A15 en A4-Zuid
De dijkers gaan op de komende raadsvergadering eind mei inspreken over de wens voor een
geluidsscherm langs de A-15. En op de carroussel van maandag j.l. heeft een inwoner van Poortugaal de
ogen van de raadsleden geopend met betrekking tot de A-4 Zuid en de plannen daarvoor. Een aantal
raadsleden heeft de impact van de plannen tot zich door laten dringen en is tegen de A4 Zuid. Moet hij er
toch komen dan zo aangelegd dat men hem niet ziet, hoort of ruikt en er geen overlast van ondervindt.
CO2 opslag onder Barendrecht EN RHOON
Er beginnen langzamerhand een paar mensen wakker te worden over dit onderwerp. Overal wordt er
gesproken over CO2 opslag in Barendrecht, maar zoals ik in mijn Polderkolder 40 van 30/01 al
aankondigde, vindt deze opslag ook plaats onder de oostkant van Albrandswaard (Portland en westzijde
Het Buyenland). Daar ben ik later in Polderkolder 42 (10/02) nog op terug gekomen. Als ik nu De Schakel
van deze week moet geloven zegt de gemeente Albrandswaard van de plannen niets te weten c.q. niet
betrokken te zijn, maar ik had mijn informatie over de voorlichtingsavond destijds van de website van de
gemeente Albrandswaard en uit de krant. Maar je kunt nu eenmaal niet alles bijhouden (denk ik). Nu
wordt er dus meegepraat over de eventuele gevaren voor de bevolking. Volgens de plannenmakers zijn
die er niet – er zit nu tenslotte ook aardgas in de grond dat er niet uitkomt – maar als er onverhoopt wel
CO2-gas naar boven doorlekt is het leed niet te overzien natuurlijk in zo’n drukbevolkt gebied. Zoals de
voorlichtster van de NAM/Shell zegt “het gaat om de concentratie, nu zit er ook CO2 in de lucht, het wordt
zelfs gebruikt in de kassenteelt”. Maar zij kan ook niet garanderen dat, als er iets mis gaat, de CO2 in
verdunde vorm vrijkomt. En het gas moet met een onnoemelijk hoge druk in de “lege velden” worden
geïnjecteerd en wie garandeert dat daar nooit eens een leiding zal knappen? Met alle rampzalige
gevolgen vandien?
Keuze voor deze locatie is voor hen logisch : productie dichtbij, korte aanvoerlijnen, leeg gasveld oftewel
weinig kosten. Zijn we weer op de centen uitgekomen, want daar draait het toch allemaal om. Het is een
proefproject dat niet teveel mag kosten. Ik zal u de winstcijfers van de plannenmakers (Shell en NAM)
onthouden, maar daar kan best een paar kilometer meer pijpleiding vanaf om deze proef in een minder
dichtbevolkt gebied uit te voeren. Lijkt mij.
Uit de pers, vooral ook voor de lezers “van buiten”
De Schakel, editie Albrandswaard, met o.a.het verhaal over de CO2 opslag “in Barendrecht”
http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=342
De plannen om nog maar eens 2400 ha landbouwgrond om te zetten in natuur in de Krimpenerwaard
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2008%2Fapril%2FProvinicie+
akkoord+met+natuur+Krimpenerwaard
Albrandswaard is tegen de A4 Zuid , CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht - artikelen in Maasstad
weekbladen:

http://www.mijnmaasstad.nl/maasstad/index.cfm?page=XU%20Hoogvliet
Tot slot volgende week vakantie en Koninginnedag. Ik hoop velen van u in het Park te ontmoeten maar
dat houdt tevens in dat de verschijningsdatum van de volgende Polderkolder nog wat onzeker is. Als
iedereen vakantie viert en er geen relevant nieuws is sla ik misschien wel een editie over. Fijne dagen en
mooi weer gewenst.

Polderkolder 54
Aan alle polderbewoners en belangstellenden,
Het is even pauze geweest omdat er weinig nieuws over de polders bekend is geworden de afgelopen
weken en het prachtige weer ook niet uitnodigt om achter de computer te gaan zitten. Maar we zullen de
draad weer op moeten pakken, zeker indien we begin juli volgens planning weer een polderdag willen
organiseren.
Het landwerk is grotendeels gedaan dus hopen we binnenkort met de boeren en overige deelnemers een
route te kunnen uitzetten. Zodra er nieuws is hoort u dat uiteraard, mocht u mee willen doen in de
voorbereiding of op de dag zelf dan is een mailtje naar mij voldoende. Ik heb al wat aanmeldingen maar
vele handen maken licht werk dus toon uw betrokkenheid met ons fraaie poldergebied.
MER-studie op de 9 varianten
Eind mei zou er aan de bewoners een concept-inrichtingsplan worden gepresenteerd tijdens een
informatieavond maar daar is verder nog niets van terug te vinden op enig informatiemedium van
gemeente (www.albrandswaard.nl) of de provincie (www.kiezenvoorgroen.nl ) . Het enige wat ik terug heb
kunnen vinden zijn 2 data in juni en juli op de website van de Provincie Zuid-Holland onder de kop
”basisinrichtingsplan”. Maar dat betreft volgens mij nog data en informatie van vorig jaar! We wachten
een bericht van de provincie of gemeente hierover dan maar af, blijkbaar is het toch meer werk dan
gedacht en is eind mei niet haalbaar gebleken. Of wellicht zijn de inzichten veranderd en wordt er ook
gekeken naar de educatieve en cultuurhistorische waarde van het gebied en gaat het hele onzalige
Landschapsparkplan de prullenbak in. Volgens de spreuk: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald…..”
Mail uw volksvertegenwoordigers…..
Of het nu het Landschapspark betreft, Natuur en Landbouw, de A-4 Zuid, geluidsschermen langs de A-15,
Bomenridders of wat dan ook : 12.000 Nederlandse volksvertegenwoordigers zijn vanaf vorige week door
iedere burger met vragen te mailen via de website www.maildepolitiek.nl
Via een zoekactie met een stappenmenu wordt de juiste politicus (Gemeente, Provincie, Tweede Kamer)
gevonden die een week heeft om te reageren.
Een systeem van “naming” en “shaming” geeft aan of ze tijdig reageren en goede antwoorden geven. Laat
uw stem horen via www.maildepolitiek.nl
Dat was het weer voor deze keer, tot een volgende Polderkolder !

Polderkolder 55
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Vanavond hopen we met de boeren om de tafel te gaan op “De Buytenhof” en te kijken tot in hoeverre
een Polderdag 2008 haalbaar is, hoe die zou moeten lopen en wat we willen laten zien. In een volgend
schrijven hoop ik u daar verder over te informeren.

Over de MER-studie en de voortgang is verder weinig te melden – we wachten nog steeds op berichten
over wanneer nu die beloofde informatieavond wordt uitgeschreven maar het is op alle fronten erg rustig.
De begeleidingscommissie vanuit de Gemeente heeft echter wel een initiatief genomen, en wel het
organiseren van een lezing. Graag citeer ik het complete persbericht hierover.
BROKKEN & WESTERMAN OVER TRANSFORMATIE VAN DORP EN POLDERS
Er zijn veel invalshoeken om naar de beoogde veranderingen van het buitengebied van Rhoon te kijken,
bijvoorbeeld vanuit: de agrariër, de recreant, de dorpsbewoner, de politicus, de planoloog. De
Begeleidingscommissie Landschapspark, uit de gemeenteraad, heeft een tweetal literatoren uitgenodigd
om hun licht te laten schijnen over de veranderingen van dorp en polders. Jan Brokken en Frank
Westerman komen hiervoor op woensdagavond 4 juni a.s. om 19.30 uur naar het gemeentekantoor aan
de Hofhoek in Poortugaal. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Jan Brokken
De schrijver Jan Brokken is voor de Albrandswaarders geen onbekende, hij bracht zijn jeugd door in
Rhoon, alwaar zijn vader Nederlands Hervormd predikant was. In 1984 verscheen zijn eerste roman, De
provincie. In De Provincie keert de hoofdpersoon terug naar zijn geboortedorp, dat door de gesloten
dorpsgemeenschap en de strenge protestantse geloofsbeleving een benauwende indruk maakt. In de
romans en verhalenbundels van Jan Brokken zitten vaak autobiografische elementen, voor de ingewijden
ook heel herkenbaar. In 2004 verscheen Mijn kleine waanzin, een autobiografische roman. Na een
jarenlang verblijf in de tropen keert Jan Brokken naar Nederland terug. Tegen het vergeten in begint hij
zijn eigen jeugd te beschrijven. In een arcadisch dorp op de Zuid-Hollandse eilanden. De watersnoodramp
drijft een wig tussen de herenboeren en de tuinders, de komst van de forensen zet de tegenstellingen op
scherp. Onder aanvoering van Sjaan proberen de orthodoxen zijn vader, een zachtmoedige dominee die
in gedachten nog in Indië vertoeft, af te zetten.
Speciaal voor de bijeenkomst van 4 juni heeft Jan Brokken een erg mooi verhaal geschreven over het
volbouwen van de kern Rhoon. Gezien de voorliefde van Jan voor Rhoon zal hij het zeker niet laten bij
voorlezen alleen, hij zal ons willen oproepen om zeg maar: te redden wat er nog te redden valt.
Frank Westerman
Frank Westerman is een van de meest bekroonde schrijvers in Nederland. Hij schrijft vanuit een
journalistieke achtergrond, literaire non-fictie over verschillende onderwerpen. Essentieel in al deze
boeken is de wijze waarop Westerman zijn betrokkenheid bij de onderwerpen onder woorden weet te
brengen. Frank werd in1964 geboren in Emmen en groeide op in Assen. Na het behalen van zijn VWOdiploma begon hij in 1983 aan de studie Tropische Cultuurtechniek in Wageningen.
In 1999 verscheen De Graanrepubliek, dat werd bekroond met de dr. L. de Jongprijs. In De
Graanrepubliek beschrijft Westerman de strijd tussen rijke herenboeren en communistische arbeiders in
de provincie Groningen. Hoofdrolspelers zijn ‘de rode boer’ Sicco Mansholt en de rijke boerenfamilie
Tijdens. Begin 2008 verscheen De graanrepubliek, 10 jaar later. Aan het oorspronkelijke boek werd het
hoofdstuk toegevoegd van de situatie vandaag de dag. Reizend door de tijd laat Frank Westerman zien
hoe de grote ideologieën het boerenerf als een windhoos hebben beroerd, en hoe de neergang van de
Groninger graanbaronnen noodlottig is verbonden met de opkomst van het geslacht Mansholt. ‘Ze willen
de sporen uitwissen van wat ons is aangedaan’, zegt een oude landarbeider over het apocalyptische
einde van de graanrepubliek. ‘Land dat je onder water zet komt nooit meer terug.’
Discussie
Omdat Frank Westerman aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen maatschappelijke thema’s
aan de orde stelt, is zijn inleiding een goede opmaat voor de discussie. De beide literatoren gaan graag
met het publiek in debat, maar ook de aanwezigen zullen met elkaar de discussie kunnen aangaan.
Mogelijk dat de gekozen invalshoek ook de hogere overheden opnieuw aan het denken zet, over de vraag
hoe het verder zou moeten met dorp en polders.
Iedereen is van harte uitgenodigd op woensdag 4 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de
Hofhoek in Poortugaal.

De koffie staat klaar en na afloop zullen de schrijvers graag hun boeken signeren. Nadere inlichtingen zijn
te verkrijgen bij Aad Aarssen (raadsgriffier), 010-5061111.
De Dijkers
Hebben aangekondigd de Raadsvergadering van maandag 26 mei aan te grijpen om in te spreken over
de door hen gewenste geluidswering langs de A15. Verder kunt u de agenda raadplegen in De Schakel
(gemmenterubriek) van deze week of op de website www.albrandswaard.nl (onder bestuur en organisatie
> vegaderingen > de datum/tijd aanklikken en daar staat de agenda met alle vergaderstukken in pdf erbij).
“Uit de Pers”
Verder tekenden we nog de volgende berichten op
De actiegroep aan de noordrand van Rotterdam heeft er geen vrede mee dat ze niet hebben kunnen
inspreken. Lees hierover de reactie van Lilian van der Horst:
http://www.ad.nl/rotterdam/economie/2298591/Meten_met_twee_maten_bij_de_Maasvl
akte_II.html
Over de CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht ook nog een bericht. Vorige week was er een (op heel
korte termijn aangekondigde) “Open Huis” en binnenkort volgt nog zo’n voorlichtingcampagne waarbij u
zelf kunt gaan kijken bij de gaswinningsput.
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2292340/Barendrechters_Waarom_CO2opslag_hier.html
Tot slot ook nog de discussie om goede grond om te zetten in natuur. Ook bij de Tweede Kamer begint
het besef door te dringen dat we deze vruchtbare grond misschien wel nodig hebben voor de
voedselvoorziening in de toekomst. Als de Chinezen hier al grond willen komen opkopen dan is er
blijkbaar ergens behoefte aan…..
Op Goeree-Overflakkee zijn bewoners en gemeenten tegen de plannen om de Zuiderdieppolder onder
zout water te zetten in het geweer gekomen. Lees het hier:
http://www.tvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2008%2Fmei%2FTweede%
20Kamer%20moet%20natuurgebied%20Goeree%20Overflakkee%20tegenhouden
Een fijne avond verder en tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 56
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Polderdag 2008
In de vorige editie kondigde ik het al aan; er zat een overlegavond in de planning met de initiatiefgroep die
de Polderdag 2007 heeft georganiseerd en de boeren uit het gebied om te inventariseren of er voldoende
draagvlak is voor een volgende editie. Het verheugt me om dit te kunnen bevestigen, dus staat er de
eerste zaterdag van juli
(5 juli 2008) weer een Polderdag in de planning.
De initiatiefgroep heeft dinsdagavond vergaderd op de Buytenhof, tesamen met de boeren uit de buurt.
Naast het “kortavonden” bood het de gelegenheid om de afgelopen editie te evalueren en daar de
verbeterpunten en ideeën uit te destilleren voor een volgende editie. De suggesties zijn inmiddels
voorzover mogelijk verwerkt in een nieuw draaiboek en als het goed is zal binnenkort het programma
worden opgezet en gecommuniceerd.
Doelstelling en aanpak zullen grotendeels overeenkomsten vertonen want wat goed is moet je houden. Er
is in elk geval geopperd om een 2e wandelroute door de akkers op te zetten en dan meer richting
Barendrecht (dus aan de oostkant). Verder hopen we weer op verenigingen en instellingen en beroep te
kunnen doen om diverse activiteiten aan het publiek kenbaar te maken. Medewerking met o.a.het
Waterschap, de wildbeheereenheid IJsselmonde, de menners, de Carnisse Grienden, historische
landbouwwerktuigen, PPA enz. enz. zal worden gezocht.

Sponsoren
Waar we ook naar op zoek zullen moeten zijn sponsoren. Vorig jaar hebben we natuurlijk via de
klankbordgroep van de RABO bank een enorme bijdrage gehad om o.a. een mooie folder te kunnen
drukken, maar deze doen dat niet elk jaar. Ook andere regionale goede doelen moeten een kans krijgen
en dat standpunt is te billijken. Afgelopen winter heb ik ervaring opgedaan met een huis-aan-huis krant
van onze voetbalvereniging, de vv Rhoon Vooruit krant. Daarbij zorgde de uitgever voor de advertenties
en de club voor de tekst en inhoud. Door zo’n krant uit te geven met daarin de routebeschrijving,
plattegrond, wetenswaardigheden over het gebied, historie, colums, meningen enzovoorts sla je 2 vliegen
in één klap. Je kan huis aan huis de Polderdag aankondigen in de regio en het is kostenneutraal. Dus
mocht u als adverteerder opwillen treden in deze krant (oplage van 40.000 stuks die worden bezorgd in
Poortugaal, Rhoon, Barendrecht en Heerjansdam) dan is een bericht aan ondergetekende voldoende en
laat ik de uitgever contact met u opnemen. De tarieven zijn heel overzichtelijk en lopen uiteen van nog
geen 100€ (1/16) tot 1200€ (1/1) en ik wil het van harte bij u aanbevelen.
Bent u woonachtig in de polders (of verdient u er een boterham aan) en wilt u dat de polders blijven zoals
ze zijn: help ons dan met een advertentie in de Polderdagkrant.
Informatieavond MER
De website www.kiezenvoorgroen.nl geeft inmiddels aan dat de informatieavond over de MER-plannen en
de 9 varianten inmiddels is uitgesteld tot september. Hetgeen ik al suggereerde in mijn vorige
Polderkolders is dus waar gebleken. Wel mogen we hopen dat de 9 varianten tegen die tijd beter getoond
zullen worden aan het publiek. We hebben op De Buytenhof gezien dat er ruimte is om de
voorlichtingshoek van het “’ Informatiepunt Landschapspark” beter aan te kleden en dat is ook door Karen
Rijkers van de Provincie toegezegd. Zodat tijdens o.a. de Polderdag de mensen zich ook echt kunnen
laten informeren en oriënteren wat de Provincie allemaal wil.
Dan zullen wij deze dag de 10e variant goed onder de aandacht brengen van de bezoekers en
deelnemers, namelijk de Polders op Midden-IJsselmonde zo laten als ze zijn, ook wel de autonome
ontwikkeling genoemd. Wij blijven erbij dat het gebied, ingericht met een extra wandel-, fiets- en ruiterpad
ook prachtig voldoet en een stuk minder kost dan alle provinciale plannen.
Belangrijke data om alvast te noteren en te onthouden :
Maandag 26 mei raadsvergadering (met o.a. spreekrecht van de Dijkers over geluidsoverlast
A15/Groene Kruisweg) – gemeentehuis Hofhoek Poortugaal
Vrijdag 30 mei excursie ZHL/Provincie naar Goes en omgeving (zie ook De Schakel 22 mei
gemeentepagina )
Woensdag 3 juni voordracht/discussie avond over het dorp en de polders met Jan Brokken en
Frank Westerman – gemeentehuis Hofhoek Poortugaal
Zaterdag 5 juli Polderdag
Tenslotte uit de pers ….
Niet zozeer uit de pers, want daar was afgelopen week weinig informatie over onze polders of omliggende
gebieden. Wel ben ik in contact gekomen met de enige echte Sinterklaas, namelijk acteur en schrijver
Bram van der Vlugt. Deze zet zich in voor behoud van het Groene Hart en is daar regelmatig mee op
televisie geweest.
Heel interessant en aan te bevelen zijn de colums die hij over dit gebied en de boeren heeft geschreven.
Vervang Het Groene Hart door Midden-IJsselmonde en het is één op één vergelijkbaar. Veel leesplezier
op deze site:
http://www.gras-en-wolken.nl/columns.htm
Tot een volgende Polderkolder !
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Goedendag,
Een aantal nieuwtjes voor u bijeen gesprokkeld tussen alle drukke activiteiten door. Om te beginnen :
Polderdag 2008
Deze zal definitief doorgang vinden. De routes zijn zo’n beetje uitgestippeld – we wachten nog op een
enkele toezegging i.v.m. het openstellen van de boerderij of de akker – maar in grote lijnen is alles rond.
Er zullen dit jaar 2 wandelroutes van ca. 5 km zijn (ook aansluitend te maken als één lange) en een nog
groot deel zal lopen over het land – oftewel nog meer ongebaande paden. Dat biedt de organisatie weer
een uitdaging omdat meer “bruggen” geslagen moeten worden over de sloten, maar geeft ook een extra
dimensie aan het Polderen. Ook aan berichtgeving en communicatie eromheen hebben we een gunstige
formule gevonden door het uitgeven van een Polderdagkrant. Mocht u deze dag willen sponsoren (alle
beetjes zijn welkom, wij zijn tenslotte ook maar een groepje vrijwilligers en er worden toch kosten
gemaakt) of een advertentie in de Polderdagkrant willen zetten: mail even terug en ik stuur u de
voorwaarden en mogelijkheden.
Inspreken raadsvergadering 26 mei
We hebben een tweetal Polderpleidooien aangehoord (Ellen van Son en Karin Lengkeek) alleen is het
jammer dat je daar (nog) niets terugleest in de regionale bladen. Wel aandacht voor de perikelen in
Portland (speeltuin, sportschool) maar niet voor de overlast die De Dijkers ondervinden. Want naast het al
eerder aangehaalde geluidsscherm langs de A-15 werd ook ingesproken op het aan te leggen
baggerdepot tussen de Rijsdijk en A-15. Hoewel de gemeente eerder heeft verklaard dat de bomen en het
monument langs de A-15 weg moesten om de vrijkomende grond vóór te kunnen belasten voor een
geluidsscherm, ziet het er voorlopig naar uit dat dit niet verder komt als verzorgingsplaats Portland. Dus
de nieuwe wijk Portland krijgt wel een voorziening, terwijl de huidige polderbewoners ter plaatse het maar
moeten uitzoeken.
Als extra presentje krijgen ze ook nog eens een bagger/slibdepot achter de deur. Een “bak” van 370 x 100
meter (is bijna 4 ha) en een meter hoog.
Omgerekend 37.000 m3 stinkende bagger en troep in je achtertuin die ook nog een broedplaats van
allerhande insecten is. Welk soort slib, waar vandaan, hoe aangevoerd, welke voorzieningen etc etc –
daar is nergens iets van terug te vinden (althans, ik kan noch op de site van de gemeente of die van het
Waterschap iets terugvinden). Er wordt een 2e Maasvlakte aangelegd dus je zou toch verwachten dat
men dat daar zou plannen. Dat deed men vroeger ook bij de Slufter en Papegaaienbek maar nu kan dat
blijkbaar opeens niet meer. Dus terecht komen de Dijkers in het geweer – wordt vervolgd……
Excursie Zuid-Hollands Landschap
Afgelopen vrijdag 30/5 is een delegatie op uitnodiging van het ZHL en de Provincie in de regio Goes
geweest om te bekijken hoe daar natuur en landbouw met elkaar accorderen. Uit principe ben ik niet mee
geweest omdat voor mij dit gebied gewoon moet blijven als het is. Zeker gezien de educatieve en
cultuurhistorische waarde naast die van voedselproductie etc. Ik vind één Tiengemeten in onze regio al
genoeg en hoef dezelfde vernielingen van het landschap hier ook niet nog eens te zien.
Dus een indruk van de excursie kan ik niet geven , wel heb ik uit een aantal reacties begrepen dat het
voor sommigen een eye-opener is geweest en dat we, tegen een fractie van de kosten voor een
landschapspark, hier kunnen volstaan met wat extra fiets-, wandel- en ruiterpaden waarbij de boeren het
landschap (gratis) onderhouden en stofferen. Gebruik die 140 miljoen voor het upgraden van de huidige
polders en je zal zien dat de hele regio er met volle teugen van geniet.
Links
Tot slot nog een aantal links naar artikelen in de bladen in relatie tot onze Polderperikelen……
Over de educatieve waarde
http://www.smartfarming.nl/Default.aspx?tabid=964

Over de voedselvoorziening
http://www.smartfarming.nl/Default.aspx?tabid=950
Over de A4 Zuid
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/2329651/Hernieuwde_strijd_tegen_A4zuid.html
Programma:
Maandag 2 juni
Woensdag 4 juni

Carroussel in het gemeentehuis met o.a. de aanleg A4 Zuid op het programma
Lezing Jan Brokken en Frank Westerman over Dorp en Polders met aansluitend
gelegenheid tot discusie
Zaterdag 5 juli
Polderdag Rhoon 2008
Tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Weer een vroege editie deze week, maar dat heeft alles te maken met de drukte hier rond huis omdat
Marjan ook dit jaar weer deelneemt aan de Kunst- en Atelierroute Albrandswaard op 7 en 8 juni. Naast de
voorbereidingen daarvan gaat ook de organisatie van de Polderdag gewoon door, was er afgelopen
woensdag een ontzettend interessante avond met voordracht en discussie op het gemeentehuis en moet
er af en toe ook nog voor de baas gewerkt worden. In deze week tekenden we daaruit het volgende op:
5 juli Polderdag 2008
We hebben met de initiatiefgroep wederom een avond bij elkaar gezeten om het programma en de route
verder in te vullen. Dat gaat echt heel voorspoedig allemaal. We kunnen rekenen op dezelfde deelnemers
als vorig jaar, misschien zelfs nog wel meer. Er zijn 2 wandelroutes uitgezet die de bezoekers een rondje
aan de Rhoonse kant bieden en een rondje meer richting Barendrecht. Dit jaar gaan we daarmee ook wat
meer over de akkers lopen, dus wat meer “ongebaand”, dus avontuurlijker. De routes zijn ook gekoppeld
te maken als één grote.
Op verschillende boerderijen zullen weer activiteiten en presentaties worden gegeven. Bij Adjan Vos
bijvoorbeeld zal het Waterschap aanwezig zijn, bij de Portland Hoeve historische tractoren en werktuigen
naast moderne machines, op De Buytenhof zullen de Carnisse Grienden en PPA aanwezig zijn, de
wildbeheereenheid IJsselmonde zal weer jachtdemonstraties geven bij Henk van der Linden etc etc.
Ook richting Barendrecht zullen we proberen wat extra activiteiten op de boerderijen te organiseren. Er
wordt nog gesproken met de kleine huisdierenvereniging, wellicht kunnen we valkeniers krijgen voor een
roofvogeldemonstratie en ook de menners zullen weer deelnemen om in hun aanspanningen met koetsen
de mensen door de polders te rijden. Er zullen weer busjes rijden om mensen uit de Hooge Werf en
Klepperwei een blik in de polders te gunnen, er zal onderweg gelegenheid zijn om te rusten en wat te
nuttigen kortom te veelom op te noemen.
Gezien de ervaring van vorig jaar, waarbij de meeste mensen te voet of per fiets arriveerden, hebben we
de startplaatsen vanaf de grote parkeerterreinen laten vervallen.
We starten nu officieel aan de Rhoonse kant (bij De Buytenhof/Rijsdijk), in het midden (Fam.
Vos/Korteweg) en bij Carnisselande (Fam. Kooiman/Koedood).
Maar aangezien de hele route plus bezienswaardigheden ook in een Polderdagkrant huis-aan-huis
bezorgd zullen gaan worden in Poortugaal, Rhoon, Barendrecht en Heerjansdam kan men ook op andere
plekken ergens halverwege met de route starten.
Ik denk dat dit vooralsnog voldoende informatie is. De uitgever is driftig aan het rondbellen voor
adverteerders en we kunnen als vrijwilligers natuurlijk ook nog wel wat geld gebruiken voor uitgaven t.b.v.
de dag (lunchpakketten vrijwilligers en deelnemers etc.). Schroom niet indien u dit initiatief een warm hart
toedraagt: neem dan kontakt op.

Komende week zal ook de website www.polderdag-rhoon.nl weer van “verse” teksten worden voorzien en
daar kunt u straks dan ook de laatste informatie lezen.
Woensdag: voordracht schrijvers over Transformatie Polders
Een avond, georganiseerd door de begeleidingscommissie van het Landschapspark (elke partij
vertegenwoordigd). Men had twee schrijvers uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de
voorgenomen transformatie van onze polders tot natuur- en recreatieterrein. En degene die het gemist
hebben hebben ook echt wat gemist. Uit de voordracht van Jan Brokken, geboren en getogen “op”
Rhoon, proefde je gewoon het oude Rhoon en de nostalgie uit die tijd terug. Hetgeen hij verwoord heeft in
enkele van zijn romans en ook nu hield hij in zijn betoog en discussie een vlammend pleidooi voor het
behoud van het karakter van dit gebied. Ook Frank Westerman deelde zijn mening en putte uit ervaringen
welke hij o.a. in Groningen en Rusland had opgedaan. De teneur van hun beider inleidingen en de
aansluitende discussie was om geen goede landbouwgrond en cultuurhistorisch erfgoed terug te geven
aan de natuur. Waar eeuwen aan gewerkt is om te veroveren op de zee en rivier, waar generaties en een
beschaving lang aan gewerkt is en wat geworden is tot een leesbaar landschap, dat kun je niet zomaar
weggeven. Zeker niet in het licht van de huidige wereld voedselproblematiek – de plannen om
landbouwgrond in te zetten voor natuur stammen nog uit de tijd dat het slecht ging maar de tijden zijn de
laatste jaren veranderd.
In de aansluitende discussie werd er bij alle facetten van onze polder stilgestaan, waarbij ook de
natuurwaarden van de polders ruimschoots aan de orde kwamen.
B(Brokken) & W(Westerman) waren dus zeer overtuigend aanwezig, B & W van Albrandswaard
schitterden door afwezigheid. Dit evenals de mensen van de Provincie, het Zuid-Hollands Landschap en
andere groeperingen die onze polders willen transformeren. Maar wellicht hadden ze de boeken al
gelezen of is het hele Landschapspark voor hen reeds een gesloten boek….. Feit is dat de vele
aanwezigen met een nieuwe portie energie en vastberadenheid om de polders in hun huidige vorm te
bewaren huiswaarts keerden. De organisatoren konden terugzien op een geslaagde avond die stof tot
nadenken heeft gegeven.
Nog meer stof tot nadenken : fijnstof en niet fijne stof
En wel voor de Dijkers – maar eigenlijk voor iedereen. Ellen van Son heeft ingesproken over het
geluidsscherm bij de A-15 en door de wethouder is overleg toegezegd om de Dijkers te helpen met de
realisatie daarvan. Ter voorkoming van fijnstof en geluidsoverlast in de polders. Waarom vraag ik me
overigens af? Hij heeft zelf de raad geïnformeerd dat de bomen langs de A-15 en rond het oude gemaal
moesten worden gerooid om de grond te kunnen voorbelasten voor een geluidsscherm. En aangezien de
bomen zijn gerooid t/m het Groene Kruisplein kan ik niet anders concluderen uit zijn woorden, dan dat er
over dat hele stuk een geluidsscherm komt. Dus dat zou zo gepiept moeten zijn.
Wat er tussen neus en lippen ook opeens komt te liggen is het door Karin Lengkeek aangehaalde
slibdepot. Het is weliswaar niet gepland binnen de Landschapspark maar ik heb liever niet die
“tunnelvisie’ van de Provincie en zie Midden-IJsselmonde graag als één groot op elkaar afgestemd plan,
een van de weinige positieve kanten van de plannen van Sijmons vorig jaar. Onze burgervader stelde
toen nog dat Albrandswaard de regie ging voeren om ook het gebied buiten die 600 ha mee te nemen en
zich sterk te maken voor één groot aansluitend 1100 ha gebied. Als dit dan het resultaat is van deze
“regie” dan geeft dat te denken.
Ik ben op zoek geweest naar vergunningen of plannen maar kan daarvan nog weinig achterhalen,
behalve het MAVA rapport uit 2006 dat ik al eerder heb aangekaart.
Wat ik wel heb ontvangen is een tekening ervan, die ik dan ook maar bijsluit. Er werd gesproken over een
bak van 370 x 100 mtr, dus een kleine 4 ha, maar deze tekening geeft een iets ander beeld. Wel wordt er
gesproken over een “slibdoorgangsdepot”, oftewel een stroom van aanvoer en afvoer van 37000 m3 slib.
Hoe dat gaat gebeuren, van welke soort, waar vandaan of van wat dan ook kun je nergens iets
terugvinden maar ik heb hoop dat ook dat nog boven tafel komt. In elk geval is het te begrijpen dat de
Dijkers daar niet blij mee zijn naast alle overlast die ze al ondervinden van Rhoonse Baan en verbreding
A-15. Zal wel worden vervolgd.
Ander aardig detail om te zien op de tekening is dat het tankstation en verzorgingsplaats Portland
blijkbaar op een eiland komt te liggen, tussen de wegen ingeklemd. Er is een soort parallelbaan gemaakt

die loopt waar enkele jaren terug de gemeente de ontsluiting van Portland wilde laten lopen, parallel aan
de A-15. Dat mocht toen niet van Rijkswaterstaat en Provincie en nu is duidelijk te zien waarom. Hoezo
tweede agenda?
En ik ben ook benieuwd waar nu die zogenaamde “Groene verbinding” wordt ingepast over de A-15. Want
die moet ook nog ergens komen volgens de tekentafels van de geleerden.
Tot besluit nog wat links naar persartikelen:
Uit het Agrarisch Dagblad:
http://www.agd.nl/1053891/Nieuws/Artikel/CDA-tegen-omzetten-in-natuur-van-goede-landbouwgrond.htm
http://www.agd.nl/1053936/Nieuws/Artikel/Verburg-natuurclaims-zorgvuldigerafwegen.htm?nb=agd&editie=04%20juni%202008&link=Minister%20Verburg:%20natuurclaims%20zorgvu
ldiger%20afwegen&WT.mc_id=mail_agd_04%20juni%202008
LTO-noord: onze Boeren Bonds Buurman Beishuizen
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=176535812652384,10005869,true,true
Uit het AD over het Poetry International Festival vanaf 7 juni, dat dit jaar in het teken staat van de
“Spanning tussen Stad en Land”
http://www.ad.nl/cultuur/2344844/In_naam_van_het_landschap.html
Wellicht zien we elkaar dit tijdens de www.kunstroute-albrandswaard.nl of anders tot een volgende
Polderkolder. Goed weekeinde gewenst!
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Beste polderbewoners en andere belangstellende lezers,
Na een enerverend avondje Oranje geeft het weer buiten weinig aanleiding om daar wat te doen. Het
regent en we hopen eigenlijk op een droge periode want er moet nog wat gehooid worden. En na regen
komt zonneschijn, dus de blik vooruit en even kort bijpraten.
Polderdag 2008 : 5 juli 2008
We schieten al aardig op met de voorbereidingen. De wandel- en fietsroutes zijn uitgestippeld en het
programma is ook behoorlijk rond. Tussen 09:00 en 17:00 uur zullen boeren en bewoners hun erven en
akkers weer open stellen. Komende week wordt de speciale Polderdag krant opgemaakt en de teksten en
foto’s daarvoor heb ik inmiddels aangeleverd bij de drukker. Iedereen die benaderd is voor een
advertentie daarin of heeft meegewerkt in een of andere vorm (donaties) hartelijk dank daarvoor.
Komende week zullen de teksten en columns ook op de website www.polderdag-rhoon.nl worden
gepubliceerd, en kunt u alvast een voorproefje nemen om in de stemming te komen. Ook zullen we een
persbericht uitgeven en zullen er weer spandoeken worden opgehangen op “zichtlokaties”. We zullen
weer A4 en A3 posters maken en op (laten) hangen bij winkels en bedrijven. Ook van de Polderdagkrant,
die huis-aan-huis verspreid zal worden, zullen extra exemplaren op veel bezochte plaatsen worden
gelegd zoals in bibliotheken, winkelcentra en gemeentehuizen. Oftewel, het loopt en we gaan er voor.
Landschapspark Buytenland
Geen nieuws te melden. Op de site www.kiezenvoorgroen.nl wordt aangegeven dat het voorontwerp
bestemmingsplan en de MER-rapportage in september gepresenteerd en ter inzage gelegd zal worden.
De Provincie heeft beloofd om vóór de Polderdag het Informatiepunt bij De Buytenhof eindelijk eens aan
te kleden met meer informatie dan die enkele computerzuil die er nu staat. De gemeente en gemeentelijke
voorlichter sturen mail op mail maar veel verandering brengt dat nog niet teweeg. Wonderlijk.
Dat zijn dan allemaal “betaalde” en “professionele” communicatoren met ruime budgetten. Wat dat betreft
doen wij het als “amateurs” en met vrijwilligers niet slecht om met elkaar zo’n Polderdag en aanverwante

activiteiten te organiseren. Van handen uit de mouwen hebben ze bij de Provincie nog weinig kaas
gegeten.
De agenda
16 juni ; Caroussel waarin o.a. de “kapverordening” en de “A4-Zuid” op de rol staan. Complete agenda
zie www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > vergaderingen en daar op het vergaderschema van
juni op de datum 16 juni klikken. De agenda plus bijlagen staan daar dan afgebeeld.
5 juli : Polderdag Rhoon
Uit de pers
Ook dit keer weer nieuws uit de media waarover ik getipt ben en die ik graag met de lezers deel…
Op deze akkerbouw website kun je lezen wat landbouwgewassen o.a. doen aan de binding en “opslag”
van CO2. Geen ondergrondse opslag bij Barendrecht maar gewoon de akkerbouw op het eiland
behouden…… http://www.akkerbouw.info/akkerbouw_in_nederland.html
♦

Een ervaring uit Groningen over het alternatieve gebruik van akkerranden naast de professionele
landbouw, iets wat ook in de Hoekse Waard en elders al gebeurt:
http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article977351.ece/Groningen_weet_hoe_je_akkervogels_kan_re
dden_opinie?backlink=true#readmore
♦ Een artikel over het belang van de rol van het platteland voor de stedeling
http://www.agd.nl/1054691/Opinie/Forum/Forum-artikel/Mooi-platteland-maaktstad-leefbaar.htm
♦ Een mening over agrarisch natuurbeheer en de (on)mogelijkheden daarvan :
http://www.agd.nl/1051911/Opinie/Forum/Forum-artikel/Goede-boeren-zouden-geennatuur-moeten-beheren.htm
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Goedenmiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Voor we ons in het voetbalgeweld storten nog even bijpraten over de diverse perikelen in de polders op
Midden-IJsselmonde:
Polderdag 5 juli
Alle voorbereidingen lopen naar wens. De deelnemers raken op stoom en gezien het aantal reacties gaat
het ook steeds meer leven. De gewasborden verschijnen op de percelen, de posters achter de ramen en
de spandoeken bij de uitvalswegen. Zelfs de Provincie is aan het werk gegaan en heeft het Informatiepunt
bij zorgboerderij De Buytenhof een beetje aangekleed en geactualiseerd. De proefdruk van de
Polderdagkrant is afgelopen donderdag, toen we een klein overleg hadden met de Initiatiefgroep,
inhoudelijk goedgekeurd. Er staan zaken in waar we niet voor de volle 100% achter staan, zoals
bijvoorbeeld de advertorial van de Gemeente, maar daar moet u dan maar overheen lezen. Er worden
vragen en antwoorden gesuggereerd die kant noch wal raken, maar daar zijn het tenslotte onze lokale
volksvertegenwoordigers voor.
Verder denken wij dat het inhoudelijk een goed beeld geeft van wat de mensen kunnen verwachten en
wat ze dreigen te verliezen. En eenmaal getransformeerd dan krijg je het nooit meer terug.
Slibdepot in de hoek A15/Groene Kruisweg
Aan de buitenkant van onze polders, weliswaar net buiten het Landschapspark, laat de gemeente weer
een fraai staaltje democratie zien waar de onkunde en slordigheid vanaf druipt. De bewoners daar zijn
onaangenaam verrast door de aanleg van een slibdepot waarover ik al eerder berichtte. Volgens de
gemeente is alles volgens de procedures gelopen en goedgekeurd, maar de manier waarop is weer
tenenkrommend en typerend Albrandswaard. Een opsomming:
♦ 17 januari staat een aankondiging in De Schakel (die moet je ook maar net ontvangen en lezen) dat
er een bouwaanvraag is ingekomen voor : “Langs Rijksweg A-15 : aanleggen baggerdepot” . Waar
dat is of wat het inhoudt wordt er niet bij vermeld.

♦

Normaal fatsoen en informatie/communicatie naar de bewoners bestaat blijkbaar niet. Als er 3 bomen
in het Park moeten worden gekapt of de singel verlegd, worden er speciale voorlichtingsavonden
gehouden waarvoor omwonenden worden uitgenodigd. Als er een kruising moet worden aangelegd
(Rivierweg/Rijsdijk) kan dat ook, maar als bewoners in het Buitengebied bijna 4 ha (40.000 m3)
stinkende bagger en slib in de achtertuin krijgen moeten ze dat maar voor lief nemen.
♦ In de Schakel van 27 maart staat dan een Aanlegvergunning gepubliceerd die wat nader omschreven
is: “Achter Rijsdijk – langs Rijksweg A-15 aanleg baggerdepot”.
Inmiddels wordt er nu al volop gegraven en gedaan. Er is nog geen vergunning aangevraagd bij de
DCMR (die zal binnenkort wel worden aangevraagd aldus de zegsman daar) dus dan kunnen de
bewoners eventueel nog beroep aantekenen. Maar dan is ook het kwaad al geschied. Vragen aan de
wethouder of dat wel past in het bestemmingsplan wordt beantwoord dat “het past in de bestemming
natuur en recreatie”, want er komen bomen omheen te staan en het is grond, groen en water.
Als dat dus de uitleg is van de term “natuur en recreatie” van deze gemeente dan moeten we in de
polders helemaal ons hart vast gaan houden. Voor hetzelfde geld bestaat ons Landschapspark straks uit
één groot slib- en baggerdepot, want dat past blijkbaar binnen de omschrijving. Hoe het straks met het
aan- en afvoeren van het slib gaat via de Jaaginweg kunt u zich wel indenken. Een groene (voorheen
agrarische) gemeente die staat voor ruimte en rust… leg dat de Dijkers ter plaatse maar uit.
Agenda: Data om te noteren
Op 26 juni tussen 11:00 en 13:00 uur debat in de Tweede Kamer over de onttrekking van
Landbouwgrond ten gunste van o.a. Natuur en Recreatie
Op 5 juli de Polderdag Rhoon

Links naar artikelen die het lezen waard zijn:
Waarom we zuinig moeten zijn op de laatste tuinders en akkerbouwers op IJsselmonde leest u hier:
http://www.ad.nl/binnenland/2385990/Spruitjes_en_sla_duurder_en_slechter.html
Over het “ontboeren” van de Krimpenerwaard
http://www.ad.nl/rotterdam/oost/2377156/Ontboeren_nieuwste_natuurramp.html
Over het “ontboeren” van de Polders bij Zuidland
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/2376987/Fietspad_dwars_door_nieuw_natuurgebied.html
Stop het transformeren van goede landbouwgrond in natuur
http://www.agd.nl/1054947/Nieuws/Artikel/Kamer-ontvangt-petitie-tegen-grond-voor-natuur.htm
Pleidooi voor een geluidsscherm langs de Groene Kruisweg en A-15:
http://www.ad.nl/rotterdam/2379382/Stadslawaai_doodsoorzaak.html
Een fijn weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder
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