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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het is wat later in het weekeinde, maar ik heb een paar dagen op de TT-Assen mogen vertoeven (werk) dus alvorens
vanmiddag naar Ascot te gaan even een korte bericht.
5 juli Polderdag 2008
De Polderdag nadert. De Polderdagkranten zijn (of worden nog, hangt van de wijk af) gedistribueerd en de eerste
reacties zijn lovend. Dank daarvoor namens de Initiatiefgroep. Dank ook aan alle adverteerders en sponsors die ervoor
gezorgd hebben dat we op deze manier de Polderdag konden neerzetten. We denken ermee wel een “format” te
hebben, dat deze Polderdag heel breed communiceert. Gewoon zoveel mogelijk mensen mobiliseren en informeren
om te laten zien wat er dreigt te worden opgeofferd. Natuur is mooi, maar “nieuwe” natuur heeft niets eigens of cultuur
of historie in zich. Deze week zal de route worden “voorgelopen” en de “bruggen en planken” over de sloten gelegd
voor de wandelroute en ook de weersvoorspellingen zien er niet ongunstig uit.
In elk geval heeft u, zoals gewoonlijk, de samenvatting van de laatste 10 Polderkolders weer bijgesloten voor uw
archief. Het laatste nieuws:
Reconstructie Kruising Rivierweg/Rijsdijk
Afgelopen donderdag de beloofde voorlichting over de reconstructie van deze kruising. Het wordt allemaal
opgehangen aan “plan Essendael”, dat is goedgekeurd maar waar niemand de strekking van heeft kunnen doorzien.
Dat een woningbouwplan tevens het rooien van bomen (Omloop) en reconstructie van een kruispunt behelst, kun je
van een normaal mens toch niet verwachten. De mensen uit het buitengebied, waarvoor de Rijsdijk een van de
hoofdwegen is van en naar het dorp, moeten alles maar in de krant lezen en daaruit destilleren hoe het zit.
Categorisch blijven de bewoners van het buitengebied uitgesloten van informatie. Als je er je bedrijf uitoefent en
afhankelijk bent van aan- en afvoer van goederen (groentevervoer, melktransport etc.) moet je maar begrijpen dat de
hoofdontsluiting er 2 maanden uit gaat en zelf oplossingen zoeken voor je problemen. Waar een tiental jaren terug er
tussen Waterschap, Gemeente en bewoners overleg was en is vastgesteld dat de huidige oplossing verkeerstechnisch
het beste is voor de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en kinderen) blijkt dat ineens achterhaald.
“Nieuwe inzichten” van de tekentafelterreur geven aan dat, door de kruising onoverzichtelijk te maken, het voor de
gebruikers veiliger wordt. Een stelling die stand houdt tot het eerste slachtoffer valt en dan kan opeens alles wél
anders. We mogen het niet hopen om op die manier ons gelijk te krijgen. Maar het blijft een “gemaakte” oplossing van
theoretische benadering die maar weer eens aangeeft dat men op de Hofhoek geen idee heeft wat daar, zelfs zonder
plan Essendael, dagelijks gebeurt. Men heeft overleg gepleegd met de direct omwonenden maar men ziet niet dat
zoiets verder reikt. Het meest frustrerende is dat je door al die slechte communicatie van de gemeente met haar
burgers wederom voor een voldongen feit wordt gesteld. Of dit nu is met zo’n slibdepot of met dit geval : ze blijven
hardnekkig achterlopen op de feiten en er zit geen tot heel weinig verbetering in. Misschien zou de gemeente eens
kunnen overwegen om een van die befaamde klankbordgroepen op te richten, maar dan speciaal voor het
buitengebied. Alvorens ze iets gaan veranderen dat invloed kan hebben op ons leefgebied (maar dat moeten ze dan
ook willen weten en inzien – ze weten amper dat we bestaan zo lijkt het) met zo’n klankbordroep in overleg om alle
facetten van een voornemen te belichten. Wie weet levert dat wat op.
Wegafsluiting Rijsdijk / Molendijk : oproep aan De Dijkers
We zullen natuurlijk niet alleen te maken krijgen met sluipverkeer, maar we hebben ook polderbewoners die voor hun
bedrijf aangewezen zijn op toelevering/uitlevering door vrachtwagens. Van een van hun heb ik dan ook het verzoek
gekregen hier rekening mee te houden en dit aan de Dijkers te vragen. Er is begrip dat jullie de auto’s op de dijk
neerzetten om zo kunstmatige “verkeerssluizen” op te werpen die het sluipverkeer moeten ontmoedigen en remmen.
Maar er moeten wel vrachtwagens door kunnen om bijvoorbeeld melk en groenten bij de boeren op te kunnen halen.
Om over hulpdiensten (brandweer) nog niet te spreken. Dus hou een beetje rekening met elkaar graag.
Nieuwe natuur versus landbouw

Ik heb de kranten de afgelopen dagen niet kunnen volgen omdat er tijdens zo’n TT veel andere zaken spelen, maar
afgelopen donderdag zou in de Tweede Kamer een discussie hebben plaatsgevonden over een stop op het omzetten
van “dure” en onmisbare landbouwgrond in nieuwe en natte natuur.
Agenda:
30 juni Raadsvergadering (voor agenda zie De Schakel) of ander op www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie
> vergaderingen > 30 juni “raad 20:00 uur” aanklikken > agenda en vergaderstukken
5 juli

Polderdag – zie www.polderdag-rhoon.nl

Links
Landbouwproductie en Natuur kunnen heel goed samen zo denkt minister Verburg.….. als ze dat nu ook eens aan de
provincie duidelijk wil maken?
http://www.agd.nl/1055362/Nieuws/Artikel/Verburg-wil-slimme-combinaties-van-landbouw-en-natuur.htm
http://www.agd.nl/1055534/Nieuws/Artikel/Kamer-verdeeld-over-onteigening-grond.htm
Een artikel, vanuit de lobby, dat het met de CO2 opslag onder Barendrecht en Rhoon allemaal wel mee zal vallen
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2393676/Bubbels_in_cola_komen_van_Shell.html
Over de opening van het Nationaal Landschaps Centrum in de Hoekse Waard
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/2386599/rsquoNLC_helpt_landschap_in_de_toekomst_te_beschermenrsquo.
html

Tot een volgende Polderkolder maar weer.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nr. 62
Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Ik zit er eerlijk gezegd een beetje doorheen, want na de Polderdag mocht ik gisteren ook nog naar een gala-avond –
oftewel, de accu is een beetje leeg. Die hoop ik straks weer op te laden met een wandeling door de polders waarbij ik
tevens wat routebordjes op zal halen. Vandaar dat ik volsta met u het persbericht toe te sturen dat ik vandaag heb
opgesteld. Maar dat niet zonder iedereen te bedanken voor hetgeen zij gedaan hebben om deze editie van de
Polderdag Rhoon tot zo’n succes te maken. Altijd met het gevaar dat je mensen overslaat wil ik toch een opsomming
proberen te maken:
♦ De boeren en bewoners die hun erven en land hebben opengesteld en hebben deelgenomen aan de Polderdag
2008
♦ De EHBO-post en verkeersregelaars bij de Buytenhof
♦ Jan-Willem van der Schans voor zijn bijdrage en lezing – jammer dat daar geen politici en/of beleidsmakers bij
aanwezig waren, het was een eye-opener
♦ Organisaties die zich gepresenteerd hebben op de deelnemende bedrijven zoals de vereniging Carnisse Grienden,
het Platform Polders Albrandswaard, Wildbeheerseenheid IJsselmonde, Vrienden van de Roofvogelclub,
Waterschap Hollandse Delta, Bomenridders i.o., Oudheidkamer Rhoon-Poortugaal
♦ De Wildbeheereenheid, Eric van der Pol en de familie Vis-vd Graaf voor hun financiële ondersteuning
♦ Henny Heezen cateringservice (koffie,lunchpakketten) en Bouwbedrijf Mels Zoeteman (bejaarden Klepperwei en
Hooghe Werff) voor de sponsoring en support
♦ De adverteerders die de uitgave en publicatie van de Polderdagkrant Rhoon 2008 hebben mogelijk gemaakt
♦ Alle vrijwilligers en liefhebbers van ons gebied die ik hierbij niet genoemd heb
♦ En niet in de laatste plaats mijn teamgenoten van de Initiatiefgroep Plonie Rooimans, Thedie Binder en Adjan Vos

Ik heb begrepen dat er nogal wat verenigingen met hun presentatie nieuwe leden en donateurs hebben kunnen
werven. Gefeliciteerd en komen daar op terug !!!
Iedereen enorm bedankt voor de geleverde inspanningen en het enthousiasme waarmee u zich op een open wijze aan
de regio hebt gepresenteerd. Applaus voor jezelf!
Een kort verslag (persbericht)
Polderdag Rhoon 2008 een groot succes
Mede door het fraaie weer en de breed opgezette communicatie rond het evenement kan de organisatie van de
Polderdag Rhoon 2008 terugzien op een enorm geslaagde editie. De deelnemende bedrijven konden de stroom
fietsers en wandelaars amper aan en het was tot laat in de middag een drukte van belang op en rond de agrarische
bedrijven en percelen.
Dit jaar was er geen officiële opening maar de beweging in de polders kwam al vroeg op gang. Rond half tien kwamen
de eerste bussen met bejaarden al aan op de Buytenhof om daar te genieten van een kop koffie met gebak en het
buitenleven op de zorgboerderij. Tegelijkertijd arriveerden ook de eerste fietsers en wandelaars terwijl de overige
exposanten, zoals de vereniging Carnisse Grienden, Platform Polders Albrandswaard en de roofvogelvereniging nog
aan het uitpakken en inrichten waren. Hoewel er op de Buytenhof extra krachten waren ingehuurd was de toeloop zo
enorm dat men af en toe de stroom met bezoekers ternauwernood op tijd van eten en drinken kon voorzien.
Extra luister werd er vanaf de Buytenhof bijgezet door Radio Rijnmond, die met het programma “Chris Natuurlijk”
tussen 10 en 12 uur LIVE vanaf locatie uitzonden. Presentatrice Chris Vemer haalde diverse belanghebbenden en
groeperingen voor de microfoon, afgewisseld met muziek. Daarnaast reisde Marion Keete met een mobiele studio door
midden-ijsselmonde om daar verslag te doen over de belevenissen van bewoners, wandelaars en fietsers in de polder.
Voor wie dit onderdeel gemist heeft : het is komende weken terug te luisteren via de website www.chrisnatuurlijk.nl in
twee uitzending van een uur.
Voor de rest louter complimenten en positieve geluiden gehoord. Heel duidelijk ventileerden alle bezoekers zowel op
de bedrijven als onderweg dat de polders toch vooral zo behouden zouden moeten blijven. Iets dat ook terug kwam in
de lezing op de Buytenhof en via de vier uur LIVE radio-uitzendingen van Studio West-IJsselmonde.
Een schatting van het aantal deelnemers is moeilijk te geven. Sommige mensen vertelden slechts een deel van de
route te fietsen/wandelen terwijl anderen weer ventileerden ze allebei te willen doen. Het was in elk geval een drukte
van jewelste en overal in de polder krioelde het van de fietsers over de wegen en wandelaars op de polderpaden.
Bedrijven die vorige jaar iets in een uithoek lagen of niet direct op de route lagen waren dit jaar beter ingepland en
mochten ook veel bezoekers verwelkomen. Aardig was vooral ook het initiatief dat de deelnemers en verenigingen zelf
hadden genomen om zich te profileren. Op Hoeve Portland bijvoorbeeld had de Oudheidkamer Rhoon-Poortugaal een
uitstalling met oud landbouw handgereedschap waaromheen een quiz was opgezet. Bij het Waterschap Hollandse
Delta was een prijsvraag uitgeschreven rond hun werkzaamheden. De Familie Kooijman had een glazen vaas
neergezet waarbij je moest raden hoeveel aardappels daarin zaten. Gert van Herk had de “groenten” die hij van zijn
bedrijf oogst overzichtelijk uitgestald en zijn kinderen hadden er een verkoopstandje voor limonade bij ingericht.
Kortom, allemaal gastvrije initiatieven die de bezoeker “een warm gevoel” moeten hebben gegeven voor de polders en
zijn bewoners.
Het contact met dieren op de bedrijven werd ook een verhaal apart. Op de Buytenhof de scharrelvarkens en
vleesrunderen, bij boerderij Noordzij de melkkoeien en kalveren en op de Molenpolderse Zeedijk liep de wandelroute
tussen de koeien door. Ietwat “vreemde” en uitheemse dieren konden bezoekers ervaren bij de Familie van Prooijen
waar de Alpaca’s en Kerry Hilll schapen veel bezoek genereerden. Op Portlandt was er veel belangstelling voor de
“gratis” jonge poezen, bij De Hooghe Stee veel aanloop op de manege en bij de familie Vos kon men, naast een ritje
op een paard, ook kennis maken met Purky – het huisvarken. Helemaal spannend voor ouder en kind was een ritje op
een van de “aangespannen” combinaties (kort gezegd paard en wagen) waar o.a. Peter Kruidenier, Bas ’t Gilde en
Eric van der Pol een route mee door de polders reden. En als je over dieren praat, mag je niet voorbij gaan aan de
wildbeheereenheid IJsselmonde die met jachthonden demonstreerden hoe men schadelijk wild in de polders bestrijdt.
Zeker ook spannend waren de uilen en valken die de roofvogelclub had uitgestald bij De Buytenhof en waarmee
vluchtbewegingen gedemonstreerd werden die mooie fotomomenten opleverden.
Tot het licht begon te regenen en er min of meer automatisch een einde kwam aan alle activiteiten, maar het was mooi
en goed geweest zo.

Eens te meer is duidelijk geworden dat de mensen die in en rond het gebied wonen het gebied gewoon zo willen laten
als het is. Ingericht met wat extra fiets-, wandel- of ruiterpaden voldoet de huidige inrichting en gebruik, met behoud
van de cultuurhistorische elementen die zo bepalend zijn voor midden-ijsselmonde, helemaal als recreatiegebied voor
boeren, burgers en buitenlui. Een geluid dat unaniem door de bezoekers werd geventileerd bij de diverse groeperingen
en ondernemers. Op “nieuwe natuur” zit duidelijk niemand te wachten en daarvoor blijkt dus ook geen draagvlak, een
van de belangrijke pijlers en elementen voor nieuwe plannen, te bestaan. Aan de politiek de uitdaging om hier wat mee
te gaan doen.
Aan de doelstelling van deze Polderdagen, het bekend maken van het gebied, is de juiste invulling gegeven gezien
het enthousiasme waarmee zovele regiogenoten deze mogelijkheid hebben aangegrepen om zich te laten informeren
en animeren door de bewoners en belanghebbenden.
De Dijkers – Geluidsscherm A-15
Inmiddels zijn er door de Dijkers contacten aangeboord met de 2e Kamer om te zien wat er gedaan kan worden aan
de realisatie van en geluidscherm langs de A-15. Voor wie er de afgelopen tijd heeft gekeken: er si een soort basis
aangelegd voor de oprit en uitbreiding van de Rijksweg. Verder zijn er tankgrachten gegraven waarbinnen dat het
slibdepot zou moeten worden aangelegd. Als er een vergunning voor komt tenslotte, want een aanvraag daarvoor is
nog steeds niet door DCMR gepubliceerd, dus hebben de bewoners nog steeds geen beroep aan kunnen tekenen
tegen de baggerput (niet te verwarren met de blunderput, maar wel van dezelfde allure…..).
Agenda
20 september presentatie van de resultaten MER onderzoek, samengevat in een ontwerp bestemmingsplan – nadere
berichten ontbreken nog
Links
Eerste Kamer tegen ontpoldering – blijkbaar nog een tweede hoopfactor voor onze polders.
http://www.agd.nl/1055963/Nieuws/Artikel/Senaat-blokkeertontpoldering.htm?nb=agd&editie=03%20juli%202008&link=Senaat%20blokkeert%20ontpoldering&WT.mc_id=mail_ag
d_03%20juli%202008

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nr. 63
Beste Polderbewoners en andere belangstellenden,
De vorige Polderkolder was omwille van de vermoeienissen na de Polderdag wellicht was snel verzonden, want ik heb
inmiddels gezien dat er rond de Polderdag, of eigenlijk er juist voor, door de provincie een aantal zaken zijn
gecommuniceerd. Daar wij inmiddels weer verstoken waren van de regionale bladen, is de achterkant van de Schakel
me eerlijk gezegd ontgaan. Daarin heeft de Provincie, en met het stempel van de gemeente erbij dus die zullen ook
wel meegewerkt hebben, op een goedkope manier meegelift op het succes van de Polderdag. Gauw even een
informatiekrant publiceren maar niet mee willen werken aan de Polderdagkrant of aan de dag zelf. Dat is toch wel
flauw en dan laat je je als “grote Provincie” toch behoorlijk in je kaart kijken ten opzichte van een aantal goedwillende
en hardwerkende vrijwilligers. Maar dat zijn we wel van ze gewend, dus zo verwonderlijk is het ook weer niet. Ze willen
toch niet luisteren en hebben een eigen traject. Doen alles alleen, zelfs samenwerken.
En dat is jammer want ook op de Polderdag is weer gebleken dat er voor hun plannen géén draagkracht is, dus dan
zou je beter met de deelnemers en bezoekers aan zo’n dag de dialoog aan kunnen gaan om uit te vinden wat men wél
wil en tot in hoeverre hun achterhaalde plannen daar eventueel bij aan zouden kunnen sluiten.
Maar we hebben nu wel kunnen lezen dat er op 20 september een grote manifestatie op de Buytenhof zal zijn als
openbare informatiedag. Daar moeten de eigenaren en bewoners dan maar komen kijken wat er allemaal over hen
beslist en voor hen bedacht wordt.
De Polderdag 2008
Naar het idee van de intiatiefgroep is het een goede en geslaagde dag geweest. Ook de lokale bladen (jawel, er vindt
in het buitengebied weer bezorging plaats via de rode Golf – Sybrit bedankt) hebben dit geschreven. Het weer was
natuurlijk goed, wat dat betreft hebben we het getroffen als je de voorspelling voor dit weekeinde ziet. En om te
wandelen waren de akkers en randen vorige week droog, dat is nu ook modderen geblazen. We hebben tot nu toe
louter positieve reacties gehad, maar er zal toch ook een enkeling zijn geweest die een mindere ervaring heeft gehad.

Ook van hem/haar zouden we graag wat horen want daar kunnen we weer van leren. De initiatiefgroep staat open
voor opbouwende kritiek en verbeterpunten. Laat het maar horen op dit mailadres wwarnaar@kabelfoon.nl .
De Dijkers en De Blubberput
Het scheelt maar 2 letters, de blunderput of de blubberput, maar in elk geval was er in de regionale pers iets terug te
lezen over de reeds eerder in de Polderkolder gesignaleerde invulling van natuur en recreatie : ook een baggerdepot
wordt door de gemeente gezien als natuur dus voldoet het aan het bestemmingsplan ter plaatse.
Ik denk dat, als de parkeerplaats van de Hofhoek wordt ingericht als natuurterrein door er een paar vrachten
baggerspecie te storten, men er dan wel anders tegenaan kijkt. Maar achter in het buitengebied van deze gemeente
kan dat geen kwaad, daar heeft niemand last van toch?… we wonen wel achteraf maar zijn natuurlijk niet achterlijk. Of
er voor de ontgronding en afgraving vergunningen zijn afgegeven? En ook bij de DCMR is nog steeds geen
vergunningsaanvraag gepubliceerd. Ze doen maar wat en straks is het hele proces onomkeerbaar, het gebied verpest
en zitten de omwonenden met de ellende.
Links:
De Schakel Albrandswaard met op de achterste pagina de Informatiekrant Landschapspark Buytenland
http://www.deschakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=368
Informatiedag Buytenland op 20 september aangaande de plannen, gehouden op en rond de Buytenhof
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/196
Grondzaken, een tussenstand van de provincie hoe men “niet actief” gronden aan het verwerven is
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/195
Afscheid Dirk Sijmons, ‘s Rijks Landschapsadviseur die ook voor dit gebied een plan heeft gemaakt wat maar voor de
helft is meegenomen (600 i.p.v. 1100 ha)…
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article1031589.ece/Er_kan_veel_in_Nederland%2C_als_je_maar_nadenkt
Tenslotte
Het zomerreces staat zo’n beetje overal voor de deur. Hetgeen betekent dat de verschijningsfrequentie van de
Polderkolder zal worden aangepast aan het aanbod van nieuws. Als er niet te melden is zal dit medium dan ook niet
worden verzonden, ik reken op uw begrip daarvoor.
Een goede vakantie met goed weer gewenst,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nr. 64
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik zou met zomerreces gaan maar bij nieuws toch een bericht bij u bezorgen. Dus bij deze dan, want er is wat te
melden…...
Terugblik Polderdag
We hebben tot heden alleen positieven feedback gehad. Een vraag wil ik nog wel nader behandelen. Dat was waarom
we geen lijsten met handtekeningen hebben gemaakt zodat mensen steun aan de Polders konden betuigen. We
hebben het hier in de voorbereiding wel over gehad. Echter, er zijn eerder 5000 handtekeningen voor het behoud van
de polders opgehaald en u weet wat daarmee gebeurd is. Eigenlijk niets. Ze hebben geleid tot een motie (Klein
Molenkamp) die in de Tweede Kamer is aangenomen maar die even makkelijk door den Haag en de provincie terzijde
wordt geschoven. Een op en top democratisch initiatief waarmee door een enkeling de vloer wordt aangeveegd. Dus
hebben we gemeend in het ophalen van handtekeningen verder geen extra tijd en energie te steken.
Manifestatie in de polder!
Maar…. U kunt allemaal wel blijk geven van uw betrokkenheid bij het behoud van de Polders. Zoals u allemaal heeft
kunnen lezen op de achterkant van de Schakel nodigen de gemeente en de provincie u uit voor een grootschalige
manifestatie op 20 september op en rond De Buytenhof. Op deze Informatiedag Buytenland (gezellig en leerzaam
voor jong en oud) zullen de resultaten van de MER worden getoond en kunt u ontdekken wat het Landschapspark
Buytenland u allemaal gaat bieden !!!

Ook zullen er excursies worden georganiseerd, ponyrijden, schilderen, speurtochten gemaakt, kun je zelf fruit plukken
etc etc. en dit tussen 13:00 en 17:00 uur.
Ik weet niet op hoeveel belangstellenden er wordt gerekend maar u krijgt ook allemaal een consumptiebon om in de
Theeschenkerij te besteden. En u kunt van gedachten wisselen met “de deskundigen” van de provincie en andere
organisaties die bij de transformatie van de polders betrokken zijn.
De dag is volgens mij pas echt geslaagd als die 5000 mensen die eerder tevergeefs hun handtekeningen gezet
hebben vóór het behoud van onze polders, hier op af komen. Plus de mensen die toen niet bereikt zijn maar ook tegen
de “nieuwe natuur” plannen zijn. We rekenen erop dat u zoveel mogelijk gelijkgestemden mobiliseert – stuur anders
deze Polderkolder maar door naar uw mail-adressenbestand om de vakantievierende familie, vrienden en relaties er
alvast op te attenderen.
Als ik goed ben geïnformeerd, dan is er ook een ochtendprogramma voor genodigden waarin alle instanties plus de
bewoners van het gebied zullen worden bijgepraat over alle nieuwe plannen en de MER resultaten, afgesloten met
een lunch. Daar zal het verloop van de verdere procedure uitgelegd worden plus uw rechten en kunt u vragen stellen
aan de deskundigen.
De Noordrand
Een lezenswaardig artikel is voor u geknipt uit de “Megafoon”, het blad van de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM)
die vooral in het Rotterdamse Waterweggebied en met name bij de 750 ha plannen in de Vlinderstrik en Schiezone
actief is. Ook deze gebieden dreigen geslachtofferd te worden voor de Maasvlakte 2 maar daar laten ze het niet bij
zitten. In het artikel geeft Lilian van der Horst haarfijn aan waar het aan schort en waarom zij denkt met succes tot aan
de Raad van State te kunnen procederen om het gebied te verdedigen.
LET OP: om bezwaar te maken tegen de Maasvlakte 2 (gekoppeld aan de 750 ha natuurontwikkeling) kunt u nog tot
en met vrijdag 18 juli uw bezwaar indienen. Oftewle vandaag of morgen. Voor meer informatie zie deze links:
http://217.26.114.41/mv2 , http://www.maasvlakte2.com/nl/home en http://www.inspraakpunt.nl
Nog meer bezwaar : het baggerdepot
Het spel is op de wagen. De Dijkers, of althans namens de bewoners een afvaardiging daarvan, heeft bij de gemeente
officieel bezwaar aangetekend tegen het baggerdepot. Deze Albrandswaardse Variant van de Rotterdamse
Blunderput, ook wel als Blubberput aangeduid, wordt zomaar aangelegd zonder dat er iets over vergunningen en
randvoorwaarden bekend is bij de bewoners. Je zou het onbehoorlijk bestuur kunnen noemen als je ziet hoe er met
deze bewoners van de Rijsdijk wordt omgesprongen en waar het allemaal mankeert aan dit project. Ik zal u de
opsomming met manco’s besparen, daar zal de lokale pers ongetwijfeld uitgebreid over gaan berichten, maar het is
weer typisch de gemeente Albrandswaard.
Huiskamergesprek woensdag 16 juli op De Buytenhof
Ook typisch onze gemeente is het niet officieel aanwezig zijn op evenementen rond het buitengebied. Mochten we een
aantal weken terug het hele college al missen bij de interessante lezing van Brokken en Westendorp, gisteravond was
er een “huiskamergesprek” rond het Zuid-Hollandse Landschap (van IJsselmonde in dit geval).
Zo’n huiskamergesprek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
de partners van het Landschapsmanifest (34 maatschappelijke organisaties die landschap hoger op de politieke en
maatschappelijke agenda willen krijgen). In het huiskamergesprek wil men op informele wijze praten over de kansen
en knelpunten die u in het landschap ziet en hoe u of anderen een positieve bijdrage aan het landschap kunnen
leveren. In iedere provincie vindt een huiskamergesprek plaats. De uitkomsten van de gesprekken dienen ter
ondersteuning van een publiekscampagne voor het landschap en het landschapsbeleid van het ministerie van LNV.
Voor de bijeenkomst zijn betrokkenen met verschillende achtergronden uitgenodigd. De gemeente schitterde weer
eens door afwezigheid maar bijvoorbeeld een Johan Moraal van de Provincie had in elk geval wel ruggegraat getoond
door erbij aanwezig te willen zijn. Terecht vroeg hij zich af waar dit initiatief nu opeens vandaan kwam en waarom dat
uitgerekend in het PKB gebied gedaan moest worden, maar de discussie was er niet minder door en er vond in elk
geval hoor en wederhoor plaats. De opmerkingen en zienswijzen van de verschilllende aanwezige partijen zullen
worden verwoord in een verslag waarover ik u later zal informeren. Het zal op een website gezet worden waar ook
andere mensen hun mening en wensen kunnen geven over het (Zuid-Hollandse) Landschap.
Tenslotte nog enkele links naar berichten in de pers :
Agrarisch Krimpenerwaard moet 2500 ha inleveren voor nieuwe natuur – lees vooral ook de reacties hierop…..
http://www.agd.nl/1056370/Nieuws/Artikel/Eerste-boer-in-Krimpenerwaarduitgekocht.htm?class=articleButtons&showcomments=yes

Boeren die van “het oude land” zijn uitgekocht en uitgeweken naar de Flevopolders omdaar opnieuw te
beginnen zijn ook daar vogelvrij verklaard:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=601539718994975,10010513,true
De Hedwigespolder blijft als Landbouwgebied gespaard en zal niet onder water worden gezet…
http://www.boerderij.nl/1056538/Landbouw/Weblogs/Verder-boeren-in-de-Scheldepolder.htm en van dezelfde schrijver
kreeg ik via Marjenne Bos een knipsel uit de Boerderij van deze week dat ik ook in bijlage heb bijgesloten.
Tot een volgende Polderkolder maar weer,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
De politiek is weliswaar met zomerreces maar wij kunnen niet stilzitten. Daarvoor is dit gebied te actueel en actief, dus
wederom een Polderkolder met het laatste nieuws dat betrekking heeft op onze leef- en woonomgeving.
Belangrijke datum om te noteren: 20 september
20 september – manifestatie op en rond De Buytenhof door de Provincie en Gemeente waarin de uitkomsten van de
MER en de vervolgstappen gepresenteerd worden.
Als het goed is hebben “de direct betrokkenen” inmiddels een vooraankondiging ontvangen om zich op te geven/in te
schrijven voor het ochtendprogramma van deze dag.
Daar de ervaring leert dat er nog wel eens iemand wordt overgeslagen, geef ik daarom bij deze door aan alle direct
betrokkenen (waaronder ik in elk geval versta alle bewoners, boeren, landeigenaren, huiseigenaren en pachters van
het beoogde Landschapsparkgebied plus de aangrenzende gebieden) dat ze zich aan kunnen melden bij Annette
Moolenaar. Zij organiseert deze dag namens de Provincie Zuid-Holland en kan bereikt worden per telefoon (06-21 596
671) of per e-mail ( ar.moolenaar@pzh.nl ) .
Een postadres om u alvast in te schrijven staat er niet bij, maar ik denk dat een briefje ter attentie van haar (Provincie
Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag) ook wel terecht zal komen.
Rust in de polders of stilte voor de storm?
Terwijl de eerste combines al begonnen zijn de gerst te dorsen lijkt het verder rustig. Er vindt wat overleg plaats bij
diverse belangengroeperingen (PPA, boeren) ter voorbereiding op 20 september maar net buiten het Landschapspark
broeit het aardig. Overal zie je kranen en dumpers aan het werk en worden bergen grond en slib verzet in de
noordrand van het gebied en langs de Rhoonse Baan. Omdat er geen informatie wordt gegeven door de gemeente
volgt iedereen deze ontwikkeling met argusogen. De Dijkers gaan serieus stappen ondernemen om hun belangen te
verdedigen en hebben juridische bijstand gezocht in hun strijd tegen de blubberput. Er zijn diverse mailwisselingen
over mijn PCscherm gegaan en het lijkt echt een soort Blunderput te worden. De gemeente verontschuldigt zich dat ze
de omwonenden niet hebben geïnformeerd maar gaat dat binnenkort alsnog doen. Als al het leed al is geschied en het
landschap daar onomkeernbaar verwoest is. Geheel conform de gemeentelijke omgang richting de bewoners van het
buitengebied: het paard achter de wagen spannen en als het kalf verdronken is dempen ze de (blunder)put. Terloops
lees je dan ook nog dat de aan- en afvoer van blubber deels per persleiding en “per as” zal zijn en dat daarvoor een
weg zal worden aangelegd die aansluit op de Jaaginweg. Geen prettig vooruitzicht voor de bewoners aan die kant van
de Rijsdijk en Achterdijk om dagelijks vele vrachtwagens met tonnen bagger langs je pandje te krijgen. Dus gaan de
bewoners nul-metingen doen en stellen de gemeente aansprakelijk voor eventuele verzakkingen, scheuren etc.
Minstens zo frustrerend is dit plan voor de Rijsdijkers die in het verleden alles in het werk hebben gesteld om de
Rhoonse Baan niet de polders te laten doorsnijden, maar langs de A-15 aan te laten sluiten op Jaaginweg/Groene
Kruisweg. Toen kon dat allemaal zogenaamd niet, maar allengs wordt duidelijk waarom. Er waren blijkbaar andere
plannen met dat voorkeurstraject en dat is voor de polders en de monumenten in die hoek erg jammer.
Polderdag 2008 – een terugblik
Maar dan letterlijk – de onlangs door de gemeente Albrandswaard gelouwerde fotograaf Sjors Ribeiro heeft de beelden
die hij heeft geschoten, waarbij duidelijk zijn voorkeur voor plaatjes van mensen en dieren te zien is, op zijn website
gezet. Via deze link kunt u de 6 pagina’s met ruim 300 foto’s bekijken. Nabestellen kan ook, dan moet u hem even een
mail sturen (staat allemaal op zijn website) :
http://www.fotosjors.nl/index.php?option=com_gallery2&Itemid=28&g2_itemId=376653
Nog meer links

Het baggerdepot, slibdoorgangsdepot of blubberput (De Albrandwaardse Variant van de Blunderput) in de pers
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2463400/Buurt_vreest_baggerdepot.html
De voorzitter van LTO Noord, tevens woonachtig in deze regio, breekt een lans voor agrarisch midden-ijsselmonde
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=-1594647181727738,10010938,true,true
Uit het AGD, waar Flevoland opeens eenzijdig een voorbereidingsbesluit neemt – de argumentatie van agrarische kant
verduidelijkt e.e.a.
http://www.agd.nl/1056944/Opinie/Forum/Forum-artikel/Flevoland-toon-jefatsoen.htm?nb=agd&editie=19%20juli%202008&link=Flevoland:%20toon%20je%20fatsoen&WT.mc_id=mail_agd_19
%20juli%202008
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Zoals de Schakel al citeerde kunnen we niet stilzitten in deze belangrijke periode van het jaar. We hebben veel (twijfel)
gezaaid en het is nu tijd om te gaan oogsten.
De boeren doen dat tussen de buien door al volop, nu moeten we er nog voor zorgen dat dit ook de komende
decennia zal gebeuren. Maar niet alleen in het beoogde landschapspark, ook daarbuiten wringt het meer en meer
Het slibdoorgangsdepot
Ik zal de officiële benaming maar gebruiken, want baggerput, blubberput en blunderput wekt de indruk dat het een
eenmalig iets is wat daar komt. En zoals de gemeente dan stelt : groen erover en klaar, wat rest is een groene
verhoging in het landschap van 100 x 400 meter. Maar dat is een foute voorstelling van zaken, zoals helaas wel vaker
gebeurt. Nadat de gemeente zich eerst op onduidelijke gronden een aanlegvergunning heeft toegekend zonder de
aangelegen buurtbewoners te informeren doen ze nu of het een eenmalig iets is. Niet dus. Het zit in de naam
opgesloten. Een doorgangsdepot van een onnoemelijke afmeting als je het vergelijkt met het slibdepot bij gemaal
Breeman aan de Koedood. Slibdoorgangsdepot wil zeggen dat er bagger en slib wordt aangevoerd per persleiding (?)
en per as welke, na ingedroogd te zijn, wordt afgevoerd (per as) als grond. En dat is een continue proces van
aanvoeren – indrogen – grond omzetten – afvoeren, dus waar je dan dat groen ziet groeien op het slib (behalve wat
distels en jacobskruiskruid) is niet duidelijk. Er zullen zeker geen (geluidsremmende) bomen en struiken groeien daar.
De bestemming ter plaatse is natuur en recreatie en volgens de gemeente Albrandswaard valt een slibdoorgangsdepot
onder die noemer……
De dijkers hebben inmiddels juridische bijstand ingehuurd, maar waar die ook inlichtingen proberen te krijgen over
vergunningen en of aan alle randvoorwaarden is voldaan krijgen ook die onduidelijke antwoorden. Er wordt alleen
aangelegd, het cultuurtechnische werk zoals watergangen en grondverzet, maar er is nog geen sprake van een
slibdoorgangsdepot. Daarvoor moeten de vergunningen (Waterschap : is ook belanghebbende dus zal snel
meewerken) en de milieuvergunning (DCMR) nog in gang worden gezet. Dat zou dus voor de Dijkers de gelegenheid
zijn om bezwaar te maken tegen het depot, maar dan is de rest van het kwaad al geschied. Zoals de ontgronding
waardoor het grondwaterpeil bij hun huizen lager wordt en ze de kans lopen op verzakkingen etc. En blijkt het gat wat
er nu gegraven wordt op termijn toch tot de Albrandswaardse Variant van de Rotterdamse Blunderput uit te groeien.
Het blijft in deze gemeente water naar de zee dragen, het mag allemaal iets meer kosten.
Het Nederlandse Landschap
In een van de vorige Polderkolders (64) heb ik mogen berichten dat er een “huiskamergesprek” was georganiseerd
door het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV) over het Nederlandse Landschap. In alle Provinciën
hebben deze rondetafelgesprekken plaatsgevonden en als vervolg daarop zou er via internet een discussieplatform
worden opgezet om de mening van de Nederlanders in een breder verband in kaart te kunnen brengen. Ook om deze
mee te kunnen nemen in toekomstige ontwikkelingen.
Het ministerie van LNV organiseert deze online discussie over het Nederlandse landschap. De digitale discussie is 31
juli live gegaan.
Onze boeren bonds bestuurder en bovenste beste buurman Beishuizen heeft in zijn colum bij LTO Noord een aanzet
gegeven om de discussie op gang te brengen onder de titel “Wie betaalt het Landschap?”. Lees het gerust door:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=-1594647181727738,10012450,true,true
Wilt u zelf actief participeren in de discussie en uw mening kwijt (zeker ook over onze polders), hij staat hier :
http://landschap.minlnv.unitedknowledge.nl/landschap en het staat iedereen vrij om er aan deel te nemen.

Informatiedag Buytenland op 20 september
Nu blijkt dat er weinig tot geen draagvlak is voor de Provinciale plannen om onze leefomgeving te transformeren tot
recreatiegebied gaat men daar de scoop een beetje verleggen. Ze proberen hier natuurlijk met allerlei advertenties en
non-informatie de bewoners voor zich te winnen maar hun “spionnen” (officieel wilden ze niet meewerken aan de
Polderdag) hebben inmiddels ook in Den Haag wel door laten schemeren dat niemand op hun plannen zit te wachten.
Dus gaat ze nu richting de stad initiatieven ontplooien om draagvlak te krijgen en de bevolking van Rotterdam
”informeren” (lees mobiliseren). Bijgesloten krantenknipsel laat dat duidelijk zien. En daarbij geven ze net twee
activiteiten als voorbeeld die kant noch wal raken. Het in de grienden kanoën heeft, hoe leuk wellicht ook,
hoegenaamd niets te maken met het Landschapspark. En het met de tractor door de polders rijden evenmin, het is
zelfs verboden. Althans, toen de kampioensploegen van vv Rhoon afgelopen zomer traditiegetrouw “op de platte kar”
door het dorp gingen mocht dat ook niet van de plaatselijke veldwachter.
Misschien dat we ons maar moeten opmaken voor een ander feest en daarvan de organisatie ter hand nemen ……..en
wel het volgende :
20 september 2008 : Burendag in Albrandswaard
Op de gemeentelijke website mocht ik het volgende nieuwsbericht lezen. We zouden namelijk op 20 september een
gesponsord buurtfeest kunnen organiseren. Als buurtinitiatief zouden we kunnen aanvoeren onze gezamenlijke
inspanningen om de polders te bewaren. Daar zetten we met elkaar de schouders onder en het zorgt zeker voor meer
coherentie tussen de buurtbewoners onderling. Een buurtfeest zou daar dan ook niet bij misstaan en voldoen aan de
gestelde criteria.
Op 20 september viert Albrandswaard, net als de rest van Nederland voor de derde keer Burendag! Het thema van
Burendag is dit jaar: Kom in actie voor de buurt. Nederland gaat met elkaar de buurt aanpakken en er een nóg
groter feest van maken dan voorgaande jaren. En natuurlijk is er tijd voor een gezellig kopje koffie of een buurtfeest na
afloop. Om al deze initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen euro ter
beschikking. Alle actieve buurten van Nederland maken kans om op 20 september bijzonder bezoek te krijgen ...
Kom in actie voor je buurt Op Burendag komt Nederland dit jaar massaal in actie voor de buurt. Buurtbewoners die
samen op 20 september in actie komen kunnen tot 1.000 euro gesteund worden door het Oranje Fonds. De
buurtinitiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen aan de samenhang in de buurt. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om initiatieven als het organiseren van een buurtmaaltijd om elkaar beter te leren kennen. Alle actieve
buurten maken kans om op 20 september bijzonder bezoek te krijgen.
Wat wordt er bij mij in de buurt aangepakt? Vanaf half augustus is - op de speciale website www.burendag.nl voor iedereen gemakkelijk zichtbaar wat er op 20 september in zijn of haar buurt al wordt aangepakt door
buurtbewoners. Ook kunnen buren zelf een buurtinitiatief plaatsen of zich aansluiten bij een initiatief uit de buurt. Op
deze website zijn ook tips te vinden die bij het aanpakken van de buurt van pas kunnen komen.
Bedankt voor …
In de bijlage ook een dankwoord van Plonie inzake de Polderdag die ze via een ingezonden stuk in De Schakel heeft
gezet. Binnenkort volgt nog een officiële bedankadvertentie, maar dat willen we liever doen als iedereen zo’n beetje
terug is van vakantie – het is dus geen ondankbaarheid of vergeten van sponsoren en vrijwilligers maar wachten op
een beter tijdstip. Wordt vervolgd.
Tot een volgende Polderkolder maar weer en een mooi weekeinde gewenst
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de combines even stilliggen vanwege de regenbuien en de duiven nog hun stinkende best doen een laatste
graantje mee te pikken, zal ik u toch maar weer lastigvallen met een Polderkolder. Er is inzake het Landschapspark
zelf niet veel nieuws te melden maar wel er omheen.
Voortschrijdend inzicht
Waren het eerst alleen de bewoners en gebruikers van de polders die grote vraagtekens zetten bij het
Landschapspark en de PKB, allengs volgt nu ook de politiek.
Na het bezoek van de SP en hun vragen in de Tweede Kamer is er de laatste maanden wat gaan broeien. Nu begint
ook de lokale politiek zich af te vragen of onze polders nu allemaal wel zo nodig op de schop moeten. Het is een

onomkeerbare en geldverslindende operatie waar eigenlijk geen behoefte aan is. Alleen omdat er een aantal jaren
terug een Planologische Kern Beslissing is genomen en men daar niet op terug wenst te komen, wordt alles er aan
gedaan om in de geest van de plannen een Landschapspark te maken van Midden-IJsselmonde.
Inmiddels wordt meer en meer duidelijk dat daar geen draagkracht voor en geen behoefte aan is. Wie je ook spreekt
en waar, of dat nu op de Polderdag is, onderweg, in het dorp, op verjaardagen … niemand begrijpt waarom dit gebied
zou moeten worden getransformeerd tot een natuur- en recreatiepark. De huidige agrarische invulling is namelijk ook
natuur waar de mensen in kunnen recreëren. Met het bijkomend voordeel dat het onderhouden wordt tegen geringe
kosten door de boeren.
Als dit gebied wordt opgeofferd betekent het dat de inwoners en kinderen uit de regio minimaal een eiland verder
moeten om te kunnen zien waar hun eten vandaan komt. Daarvan raakt men steeds meer doordrongen getuige ook de
2 krantenknipsels die ik heb bijgesloten. Ook deze politieke partijen vragen zich hierin het nut van de plannen af. Het
zijn ideeën die een tiental jaren terug zijn bedacht en ontwikkeld, zoals ook de Albrandswaardse Variant. Dat was een
uiterste compromis richting alle natuur- en recreatieclaims die op het gebied werden gelegd, maar eigenlijk vonden ook
toen alle deelnemers daarin, dat het gebied gewoon zo zou moeten blijven.
Dus daarom ook aan alle andere politieke partijen de oproep om nog eens goed bij zichzelf te rade te gaan of ze niet
een stap terug moeten zetten en inzetten op behoud van de polders (met uiteraard wel wat meer wandel-, fiets- en
ruiterpaden). We zijn een heel stuk verder in de tijd en ook zij moeten zien dat de destijds ingenomen stellingen en
plannen inmiddels door de realiteit zijn achterhaald.
Uiteraard zijn er ook partijen die, wellicht tegen beter weten in, proberen vast te houden aan de eerdere en nu
verouderde standpunten. De Provincie verschuilt zich achter de PKB maar zou waarschijnlijk blij zijn als ze de
opdracht om hier een Landschapspark te moeten realiseren terug mogen geven. Met de PKB in de hand verschuilen
ze zich achter valse aannames en getallen waarmee ze zich staande houden tegen de bewoners en
belanghebbenden.
Een andere partij, het Zuid-Hollands Landschap, schrijft in haar propagandablaadje dat het “wellicht”, “zal”, ”kunnen“,
“wensbeeld”, “zullen” omdat zij ook niet kunnen garanderen dat die “Nieuwe Natuur” het beter zal doen dan de huidige.
Helemaal schandalig is de indoctrinerende manier waarop de schrijver meent te moeten stellen : “En waar zijn de
patrijzen en veldleeuweriken gebleven? Verdwenen door de eenvormigheid en intensiteit van het landgebruik”.
Waarmee hij duidelijk blijk geeft geen idee te hebben waar hij over praat, want er zitten hier in de polders volop
veldleeuweriken en patrijzen zo ervaar ik bij mijn dagelijkse polderwandeling. Een valse voorstelling van zaken dus, die
ook zeker bevestigd zal worden door de Wildbeheerseenheid hier. Een van de redenen ook waarom ik destijds mijn
lidmaatschap van die club heb opgezegd want ze staan niet voor wat ze in de naam hebben: het Zuid-Hollands
Landschap. Anders zouden ze hier namelijk niet willen ingrijpen en onze polders zo laten.
Tot slot nog wat links:
Een artikel uit het RD/AD, editie Rivierenland waarin iemand zijn ervaring beschrijft van een nachtje Biesbosch. Vooral
rond 19:00 uur interessant en dan met name de frase waarin de boeren zelf struinpaden hebben aangelegd en borden
met de gewassen. Er is blijkbaar een tendens gaande…..
http://www.ad.nl/rotterdam/rivierenland/2511660/Nachtje_met_reen_en_een_waterpomp.html
Twee websites waarin een link naar de internetdiscussie rond ons Landschap wordt aangegeven:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=6013556711826125,10012511
http://www.landleven.nl/home/id107-27101/ministers_willen_uw_mening.html
En tenslotte nog een website waarin verschillende groeperingen participeren om het Landschap te beschermen
http://www.landschapsmanifest.nl/
Een fijn weekeinde en tot een volgende Polderkolder !
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
We zijn een week verder en vanmiddag is mijn gezichtsveld iets uitgebreid omdat de laatste tarwe bij de buurman
gedorst is. Het weer kwakkelde wat maar we hebben nóg een mooie dag voor de boeg dus zal dat aardig opschieten
verder. Ik beloof u een korte Polderkolder – echter meestal als ik zit te schrijven schiet er weer wat door mijn hoofd dat
ik nog vermeld wil hebben. We proberen het toch – die geheel in het teken staat van Het Landschap
3 x scheepsrecht
Voor de 3e keer vestig ik uw aandacht op de lopende internetpeiling over het landschap. Ik hoop zodoende dat ook de
vakantievierende lezers in elk geval één keer goede nota ervan willen nemen, het belang ervan inzien en de moeite
nemen om hun mening te geven.
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept samen met haar collega Jacqueline Cramer
(Ruimte en Milieu) iedereen in Nederland op om deze zomer vijf minuten vrij te maken voor een internetpeiling over
het landschap. Met deze peiling willen de ministers zo veel mogelijk burgers betrekken bij de discussie over de
toekomst van het Nederlandse landschap.
Landschap is van en voor iedereen. Het gebied dat je ziet als je de stad uit bent. Waar groen en ruimte de boventoon
voeren. Mensen hebben er verschillende meningen over. De één heeft weinig moeite met nieuwe ‘stadse’ elementen
in het landschap. De ander hecht aan het oude, vertrouwde. Anno 2008 hebben veel mensen echter het gevoel dat het
Nederlandse landschap voortdurend ‘in een verbouwing’ zit. Wat kunnen we aan die ontwikkeling doen? En: hoe moet
het landschap er straks uitzien? Wie zijn er verantwoordelijk? Wat kunt u als burger zelf doen?
Hoe denkt u over het landschap? Geef uw mening geven via het internetforum www.minlnv.nl/landschap . U kunt
reageren op stellingen en op bijdragen van anderen.
Het forum is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van LNV, het ministerie van VROM en het
Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband tussen vele organisaties die betrokken zijn bij het wel en wee van
het landschap. De uitkomsten van de internetpeiling worden gebruikt bij de uitvoering van de Agenda Landschap. De
agenda, die na de zomer verschijnt, is een visie van het kabinet op een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland.
Het Zuid-Hollands Landschap
Nog even terugkomen op mijn opmerking van vorige week. Daar heb ik wat ondersteunende reacties op gehad en dat
doet deugd. Ik verwonder me ook over die club. Ze herkennen blijkbaar maar 4 typen landschap in zuid-holland zoals
op hun website te lezen is : duinen, getijdengebied, landgoederen en veenweide gebieden. Over de polders
(IJsselmonde, Hoekse Waard, Flakkee) als zuid-hollands landschap wordt niet gesproken, men heeft het alleen over
de zuid-hollandse natuur…. (zie
http://www.zuidhollandslandschap.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=51) – ze kunnen de
naam van de vereniging dus maar beter veranderen.
Ook leden van het ZHL hebben me benaderd en verteld dat het beschrevene in hun clubblad (editie 2008-3) klinkklare
onzin was. Om u toch een beeld te geven hoe men daar hun waarheid en zienswijze naar voren brengt heb ik een 3-tal
pagina’s voor u bijgesloten. Het betreft een advertentie voor 20 september die erin staat en het 2 bladzijden lange
artikel. Daardoor wel wat meer bites als gewoonlijk verzonden, maar ik wil het u niet onthouden
De Advertentie:
Daarover mocht ik de volgende opmerkingen noteren:
♦ Hoe komt de gemeente Albrandswaard er nou bij om daar hun goedkeuring en stempel bij te zetten
♦ Misschien dat je het zelf al gezien had, of door iemand hierop al gewezen was, maar ik wil je dit niet onthouden. In
het tijdschrift van het Zuid-Hollands Landschap (2008*3) kom ik een advertentie tegen van de provincie, de
stadsregio en de gemeenten R'dam en Albrandswaard. In deze advertentie wordt uitgenodigd om "deze herfst
naar het Buytenland te gaan." De daaropvolgende tekst is toch wel opmerkelijk. Letterlijk staat er:
“Het Buytenland is dichterbij dan u denkt. Het ligt bijna letterlijk en figuurlijk in uw achtertuin. Tussen Rhoon en
Barendrecht ligt een gebied met open polders en oude dijken. Dit prachtige gebied wordt de komende jaren
ingericht als landschapspark Buytenland. Het wordt een plaats om heerlijk te wandelen en te fietsen. Of om met
uw kinderen op ontdekkingsreis te gaan.” Bestaat er ook een overtreffende trap van prachtig? Het ambitieniveau
is blijkbaar niet kinderachtig.
♦ De Gemeente en Provincie schrijven zelf dat het nu ook al een prachtig gebied is. Waarom kan dat dan niet
blijven bestaan en moet het worden opgeofferd aan nieuwe natuur?

Het artikel “Nieuwe toekomst voor Midden-IJsselmonde”:
Zelf had ik al opgemerkt dat het barst van de patrijzen en leeuwerikken, dus dat het onzin is te stellen dat die in dit
gebied niet kunnen gedijen vanwege de landbouw. Maar ik werd ook gewezen op een ander detail, namelijk dat er
volgens het Zuidhollands Landschap in ons zuid-hollands landschap blijkbaar geen plaats meer is voor de boeren. Ook
wordt voorbijgegaan aan alle varianten die ontwikkeld zijn en waarin voor de boeren nog wel een (meer of minder
grote) rol is weggelegd. De schrijver stelt letterlijk: “Midden-IJsselmonde krijgt een omvangrijk nieuw natuur- en
recreatiegebied. 600 ha zal er ten oosten en zuiden van Rhoon gerealiseerd worden. 150 hectare daarvan wordt
ingericht als recreatiebos (alsof dat al vaststaat) en 450 hectare krijgt een hoogwaardige natuurfunctie met het ZuidHollands Landschap als beoogd beheerder”. Alsof ook dat al vaststaat en de hele zaak al beklonken is. Zo worden de
leden en lezers dus op het verkeerde been gezet. Het is natuurlijk een clubblaadje dat preekt voor eigen parochie,
maar je moet je leden natuurlijk niet verkeerd informeren Goed, lees het maar eens door en trek zelf uw conclusies.
Het is toch weer langer geworden als wat de bedoeling was, dus tot een volgende Polderkolder maar weer. Een mooi
weekeinde gewenst!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nr. 69
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ongetwijfeld hebben de direct betrokkenen inmiddels van de Provincie een uitnodiging om 20 september op de
Buytenhof te komen.
Onder de titel : “Ga deze herfst naar Het Buytenland” nodigen Provincie, Stadsregio Rotterdam en Gemeente
Rotterdam u uit voor een 20 minuten durende presentatie over het beoogde Landschapspark. U mist in dit rijtje de
Gemeente Albrandswaard en dat klopt. Zij werden eerst geafficheerd (zie de advertentie in de vorige Polderkolder) als
medeorganisator maar dat is inmiddels bijgesteld.
20 september
De ochtend is alleen voor de genodigden (opgeven via ar.moolenaar@pzh.nl) en aansluitend volgt weer de discussie
onder het strakke regime van Provincie en Suzanne Mulder (Radio Rijnmond). Oftewel, alleen vragen die ze horen
willen worden besproken, de rest wordt afgekapt want er staat precies een uur voor. Omtrent ons gebied, waarover al
10 jaar gesproken en gediscussieerd wordt, kan een uur gepraat worden en dan gaan we over tot de orde van de dag :
het fun-programma onder de noemer “Beleef het Groen”.
Het lijkt op de aftrap om in elk geval zieltjes te winnen uit de regio Rotterdam als je het programma zo ziet. Lokaal
bestaat voor alle plannen geen draagkracht dus zoeken ze het nu wat verder van huis. Met man en macht wordt
geprobeerd vraag te kweken naar de invulling zoals Provincie dat graag ziet. Het is alleen te hopen dat Groot
Rotterdam goed kan lezen, want anders hebben wij opeens al die bezoekers op ons erf deze herfst.
De dag is een kopie van onze Polderdag maar dan alleen met een wat meer creatieve en streek oneigen invulling.
Maar daarom is de organisatie ook uitbesteed aan buitenstaanders (mag wat kosten), waar wij het allemaal zelf doen
en voor de sponsoring zorgen. We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het baggerdepot – de Dijkers
Er is wat nieuws over het “slibdoorgangsdepot”. De Gemeente heeft dan eindelijk een memo gemaakt naar aanleiding
van vragen uit de politiek wat er nu allemaal te gebeuren staat en waarom er over e.e.a. zo slecht gecommuniceerd
wordt richting de bewoners. In elk geval wordt gesteld dat de gemeente in september / oktober met de bewoners gaat
praten. Lekker alert als je weet hoeveel onrust en onzekerheid daar heerst om dan, na de eerste blunders, ook nog
eens zo’n tijd te wachten. Alsof de agenda’s van alle betrokkenen opeens zo vol zitten. Maar wellicht kunnen de
bewoners er nog wat aan gedaan krijgen om aanleg van het depot te voorkomen. Of in elk geval minimaal het
geluidsscherm ter compensatie krijgen. Als de aan- en afvoer van de bagger via de Rhoonse Baan gebeurt
(aansluiting rotonde einde hoogspanningsmasten) dan kan er op de getekende ontsluitingsweg van het
slibdoorgangsdepot in elk geval een geluidsscherm worden geplaatst. Daar zou bij de huidige plannen, met de route
via de Jaaginweg, geen ruimte voor zijn maar ingeval een andere aan/afvoerroute wordt gekozen dus wel.
Ik sluit het memo in elk geval bij voor de liefhebbers.
Dat was het voorlopig wel weer – tot een volgende Polderkolder !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nr. 70
Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Op de laatste dag van augustus, die er in elk geval zomers en schitterend uitziet, mag ik u bijpraten over de laatste
ontwikkelingen.
20 September Landschapspark Buytenlanddag
Ik had afgelopen week wat informatie hierover voor u willen krijgen bij een door de provincie georganiseerde
voorlichting over deze dag op de Buytenhof, maar ik had de planning daarvan niet juist geïnterpreteerd. Dus toen ik
aankwam waren de provinciale vogeltjes al gevlogen. Daarna heb ik per mail nog wel om info gevraagd om eventueel
op deze dag ook de stem van de bewoners en boeren te kunnen laten horen/zien maar ze hebben nog geen contact
opgenomen. Wel weet ik dat ze ter promotie van deze dag 65.000 uitnodigingen hebben verzonden (draagvlak voor de
plannen kweken) en een enquete zullen gaan houden. Zodat ze straks met cijfers aan kunnen tonen dat er veel
belangstelling is voor de provinciale plannen.
Zo’n dag echter schiet zijn doel voorbij, althans met de huidige invulling wel. De mensen worden onthaald met een
heel programma waarbij ze het idee zullen krijgen dat dit in de toekomst hier ook te gebeuren staat. Onder de noemer
“beleef het groen” is er een heel fun-programma opgesteld. Maar noch in de huidige, noch in een eventueel
toekomstige invulling zul je met de tractor rondritjes gaan maken, betaalde ponyritjes kunnen maken of de dijken
doorsteken.
De originele insteek van deze dag, de presentatie van de MER plannen en een voorkeur voor het meest
milieuvriendelijke alternatief, zal naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. Dus hadden ze beter in kunnen
haken en mee kunnen doen aan de Polderdag van 5 juli maar dat durfden ze niet aan. Niemand van de
“transformeerders” wilde voor Radio Rijnmond zijn mening geven (ZHL, Provincie etc.) alleen heeft de Provinciale
Gedeputeerde een elders opgenomen interview gegeven. Ook aan de Polderdagkrant wilde men niet meedoen, ze
adverteerden liever separaat in De Schakel. Alleen omdat men bang is met de bewoners en belanghebbenden in
discussie te gaan, want dan zouden ze moeten erkennen dat er inderdaad geen draagvlak is voor hun plannen. Nu
gaan ze dat via een omweg proberen wel te krijgen en wordt er een soort goed nieuws show ten beste gegeven
waarbij binnen een uur duidelijk moet worden wat er na 10 jaar plannenmakerij en overleg gebeurd is.
Toekomstbeeld Landschapspark
Onze landschapsfotograaf (zo mag ik hem hoop ik wel noemen) Kor van Pelt legt door de jaren en seizoenen heen
veel vast over de polders en het buitenleven. Hij heeft me ook een foto gestuurd, genomen op de grens van stad
(Portlandt) en land (Poelweg), waarbij hij zich afvroeg of dit het toekomstbeeld van de polders zou worden. Zelf moet ik
helaas ook steeds vaker constateren dat er overal zwerfvuil van lege verpakkingen, blikjes en flesjes in de sloten drijft
of langs dijken en wegen ligt. En dat wordt straks met de te verwachte “miljoenen” bezoekers waarschijnlijk niet
minder. Volgens de plannenmakers in Den Haag zitten we hier dus op te wachten……
Nog een plaatje, nu van de Blubberput…
Na de bouwvak zijn de activiteiten rond het slibdoorgangsdepot weer van start gegaan. Alleen lijkt het nu in
omgekeerde richting te gaan. Waar eerst een massale waterpartij is gegraven zijn de gronddumpers nu weer bezig
met het terugstorten van grond. Dat noemt men grondverzet. Dat geeft wel eens hachelijke beelden zoals deze foto
laat zien. De bewoners slaan het allemaal met verwondering gade want de informatie over deze laatste ontwikkelingen
blijft achterwege….
Buitenmarkt Monumenten en Welstand
Maandag 1 september zo lezen we in De Schakel, is er een Buitenmarkt over de monumenten in Albrandswaard
versus Welstand. Het is wel op erg korte termijn dat het gepubliceerd wordt want het is wel een onderwerp dat leeft.
Ook in het kader van het buitengebied is al meermalen de discussie gevoerd tot in hoeverre je mensen kunt
verplichten oude gebouwen in stand te houden en op moet laten knappen of dat het zinvoller (goedkoper) is er de
slopershamer maar tegenaan te gooien en er wat nieuws voor terug te zetten. En aan welke criteria moet dat dan
voldoen? Rietgekapte of moderne villa’s of moet er dan “streekeigen” voor worden teruggebouwd. En hoe bepaalt de
welstandscommissie dan wat mooi is en past in de landelijke polderomgeving van het buitengebied…. Allemaal
vragen die de revue zullen passeren en derhalve een levendige discussie kunnen opleveren. Vanaf 19.30 uur bij de
oude geneesheer-directeurs woning van het psychiatrisch ziekenhuis - Ditog – aan de Albrandswaardsedijk 70 te
Poortugaal (bij de hoofdingang).

Laatst week voor invullen Landschapsenquete
We wijzen u, nu iedereen terug is van vakantie, nogmaals op de laatste mogelijkheid deel te nemen aan deze
discussie. Opgezet door het Ministeries van LNV en VROM ter inventarisatie van de wensen en gedachten die er leven
onder de bevolking over het Nederlandse Landschap. Tot en met 4 september (deze week dus nog) kunt u actief
participeren in deze discussie. Voor meer informatie zie deze link:
http://landschap.minlnv.unitedknowledge.nl/landschap
Nog meer Links:
Er is weer een nieuwe rijksadviseur, die de waarde van het Landschap hoog op de agenda heeft
http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1546424/interview-rijksadviseur-wil-rol-landschap-vergroten.html
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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