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POLDERKOLDER 111
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Vlak voor een prachtig Pinksterweekeinde volgens de voorspellingen, voor u de afgelopen week weer samengevat
in een schrijven. Gisteren overleg gehad met het PPA en ook met de organisatie van de Polderdag 2009. Voor wat
betreft de PPA kan ik kort zijn, die wachten tot er wat meer bekend wordt over o.a. de inspraak en zienswijzen op de
MER en het voorontwerp bestemmingsplan. Er zou onderhand commentaar en informatie beschikbaar moeten zijn
maar officieel is nog niets voorhanden om iets mee te doen. Wel zijn ook zij alsmede andere “stakeholders” binnen
het PPA benaderd voor overleg met de omgevingsmanager van de Provincie.En hoewel de gesprekken verlopen in
een open en plezierige sfeer lijkt het nergens toe te leiden, omdat men niet open staat voor een constructieve
dialoog.er wordt duidelijk geprobeerd een bepaalde kant heen te sturen, en dat is niet de kant van het PPA heen.
De Polderdag ontwikkelt zich wat dat betreft een stuk voortvarender en slagvaardiger. Maar dat is ook veel
makkelijker als je met “doeners” te maken hebt die niet beschikken over enig budget maar het moeten hebben van
werken en creatief op zaken inspelen. In plaats van het geld van anderen over de balk gooien. Een aantal zaken
kristalliseren komende week verder uit en moeten nog overlegd maar 4 juli gaat door – dat staat als een paal boven
het water van het zoet-klei-oer-moeras……..
Planning bestemmingsplan Buytenland
Deze is inmiddels aangepast aan de realiteit en kunt u hier vinden : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/294. Er zit,
zoals te doen gebruikelijk, een klein schoonheidsfoutje in het nieuwsbericht op de site waar nog gesproken wordt
over “(15-05-2009) Het voorontwerp-bestemmingsplan Buytenland wordt najaar 2009 verwacht”. Volgens mij zijn
we het traject van het voorontwerpbestemmingsplan al gepasseerd en zitten we dan in het
ontwerpbestemmingsplan fase. Maar dit terzijde.
Strijd voor het behoud van de Polders…..
Vorige week had ik een bijlage van de Informatiekrant Landschapspark Buytenland, waarin de provincie de indruk
wekt dat Albrandswaard ook achter hun verhaal staat door er doodleuk het logo van de Gemeente bij af te drukken.
Inmiddels is wel duidelijk dat de Gemeente daarvan niets af heeft geweten. Terwijl we juist die 7 ambtenaren van de
Provincie naar binnen hadden gehaald (het al eerder gememoreerde Paard van Troje, wormvirus) om de onderlinge
communicatie te verbeteren op het gemeentehuis. Dicht bij elkaar, korte lijnen en snel doorpakken zoals ze dat
tegenwoordig uitdrukken. Komt ook al weer niets van terecht dus zet er nog maar wat externe
communicatieadviseurs en omgevingsmanagers bij. Die 140 miljoen is nog niet op tenslotte en de Provincie blijft
gewoon arrogant zijn eigenspoor volgen.
In de Themapagina juni 2009 Groen van de Gemeente Albrandswaard (paginagrote advertentie in de Schakel, nu
wel van de Gemeente) een kop over het behoud van de polder: “Een Polder die moet blijven zoals hij is….” . Het
betreft de Kijvelanden, en de “redactie” heeft er nog een zin aan toegevoegd. Het zou de gemeente sieren indien ze
eenzelfde standpunt in zouden durven nemen inzake de rest van de Albrandswaardse polders. Dat zou wel zo
duidelijk zijn. Zie voor meer informatie op de website
http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=472 op pagina 9
Protestfietstocht “Vrouwen van Nu”…..
Als u 3 juni ‘s middags niets te doen heeft: een mooie fietstocht rond Zuidland. Ook als u wel iets te doen heeft aan
te bevelen. De Vrouwen van Nu (voorheen de Plattelandsvrouwen) organiseren een protesttocht tegen het plan van
de Provincie om een deel van de polders bij Zuidland op te offeren aan de natuur. Onlangs kocht de Provincie aan
de overkant bij Goudswaard ook al 2 boerenbedrijven uit, nu dreigt daar hetzelfde. De beweegredenen voor het
protest spreken voor zich, en komen dan ook niet onbekend voor.
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3244978/Vrouwenprotest_tegen_ontpoldering.html
Meer protest : Expositie “VOORDAT HET NATUUR WORDT”…..
Tijdens de kunst-en atelierroute Albrandswaard zal Willem van den Belt schilderijen exposeren die hij de afgelopen
periode van de polders heeft gemaakt.
Het werk dat hij speciaal hiervoor heeft gemaakt is van realistisch, via impressionistisch tot bijna abstract. Een
aantal vergezichten tot de volgende beboomde dijk.
En een aantal werken vanuit de bird's-eye-view, waarvoor hij een rondvlucht boven het gebied heeft gemaakt, om
een vergezicht met een verrassend perspectief te kunnen realiseren. En om aan te tonen hoe bijzonder mooi dit
eeuwenoude, zuidhollandse landschap is.
Bezoekers aan zijn expositie worden tijdens de kunstroute van harte uitgenodigd om mee te werken aan een groot
schilderij van de polders. Als een gezamenlijk protest tegen de voorgenomen sloop van ons poldergebied. Het is de

bedoeling dat er zo veel mogelijk verschillende mensen aan mee werken. Het schilderij zal (wellicht tijdens de
Polderdag 2009) aan het gemeentebestuur van Albrandswaard of aan het Provinciebestuur worden aangeboden.
• expositieadres: In de schuur van de monumentale boerderij aan de Werkersdijk 25, Rhoon
• openingstijden kunstroute: zaterdag 6 juni van 11 tot 17 uur en zondag 7 juni van 12 tot 17 uur.
Kunst- en Atelierroute 2009
Niet alleen de boerderij aan de Werkersdijk staat open, er zijn in Albrandswaard en de polders nog meer locaties die
een bezichtiging meer dan waard zijn. Zo zullen ook de Buytenhof (textiel/beelden/schilderijen) en het Buytenlandt
(sieraden/beeldentuin) open zijn voor het publiek – diverse andere kunstenaars en ateliers staan open voor uw
bezoek en aandacht. Voor meer informatie, route, plaatsen en achtergronden zie www.kunstroute-albrandswaard.nl
Nieuwe website LTO-Noord
Wat moet ik daarmee zult u denken,maar ik link er wel eens naartoe als de voorzitter en tevens Polderbewoner
Beishuizen er iets interessants te melden heeft. De website is deze week vernieuwd, en ook zijn column is in een
ander jasje gestoken. Zie hier: http://www.ltonoord.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=25222763
Wat er verder op die website het bekijken waard is de link naar de website www.nederlandbloeit.nl
Die kunt u gerust bij uw favorieten zetten om af en toe eens naar te kijken. Ik zal een aantal links plaatsen naar
interessante pagina’s :
Link naar de agenda (o.a. 6 juni Open Dag zorgboerderijen) : http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222716-home.html
En een pagina over de educatieve mogelijkheden binnen de landbouw : http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222751educatie.html
De slogan en poster van Nederland Bloeit wil ik u ook niet onthouden (kunt u daar downloaden) en daarvan sluit ik
dan ook wat plaatjes bij.
Links:
Over de Polderdag
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4820-rhoonse_polderdag_zonder_akkerroutes
CO2 opslag onder Barendrecht en Albrandswaard…
Na het voorpaginanieuws in De Schakel (http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=472) ook
in de krant en op de site van Radio Rijnmond.
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3250041/Barendrecht_houdt_voet_bij_stuk_geen_CO2opslag.html
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmei%2FBarendrecht%20vindt
%20risicos%20CO2-opslag%20te%20groot
Protest tegen ontpoldering op Voorne Putten
en de minachting van de Provincie / Gedeputeerde richting de bewoners en belanghebbenden…
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4860-fietsactie_tegen_zuidoord
Dat was het wel weer – een mooi Pinksterweekeinde en tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
We zijn weer een paar maanden terug in de tijd lijkt het wel. Het weer heeft een behoorlijke omslag gemaakt maar
we hebben, mede door de hulp van onze goede buren, in elk geval het hooi binnen. Geen regen erin gehad en
perfecte kwaliteit. Afgelopen week heb ik het volgende voor u opgetekend:
Het Buitenland van Strijen
In de Telegraaf van afgelopen weekeinde staat een mooi artikel over de polder Het Buitenland van Strijen,
ingescand door Thedie en bijgesloten. Lekker wandelen en genieten over de dijken en langs de boerenakkers, zoals
we dat ook hier willen handhaven. Ook Joop Duijs, de redacteur van de krant van wakker Nederland, kan niet om de
schoonheid en rust van het zuid-hollandse polderlandschap heen. Een landschap dat wordt geconserveerd en
beheerd door het Hoekse Waards Landschap, met 1800 leden een samenwerkingsverband tussen
natuurorganisaties en boerenorganisaties. Als je er maar open voor wilt staan kan er zoveel bereikt worden samen,
maar als je te maken hebt met de éénrichtingsdenkers van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap is elke vorm
van samenwerking ten dode opgeschreven. Dat is wel jammer, zeker als je ziet hoe het 5 kilometer zuidelijker wél
kan…..
Vereniging de Carnisse Grienden

Er is in elk geval één natuurorganisatie die wél oog heeft voor de polders, sterker nog, waarin de polders integraal
deel uitmaken van de oprichtingsstatuten : Vereniging De Carnisse Grienden. Daaruit krijgen we ook regelmatig
"voeding" over ontwikkelingen op er rond het buitengebied.
Zij wezen op het ontwerp natuurbeheerplan Zuid-Holland dat momenteel ter inzage ligt van 1 mei tot 12 juni.
http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_bodem_landelijkgebied/content_natuur/natuurbeheer.htm
En wel met name over een tekstgedeelte daarin m.b.t. de relatie landbouw en natuur, hoofdstuk 2.2 en 2.2.1
Ik heb het in een pdf bijgesloten, maar als je dit leest (hun Provinciaal beleid en het contourennota levend
landschap) dan begrijp je niet wat het probleem is.
Economisch sterke landbouw met als nevenfunctie natuur moeten ook volgens de Provincie goed samen kunnen
gaan dus waar praten we dan nog over. Invoeren.
Kunst- en Atelierroute 2009
Onder het motto "voordat het natuur wordt" heeft Willem van den Belt een aantal schilderijen van de polders
gemaakt. Sommige met vergezichten, tot aan de volgende beboomde dijk. En sommige vanuit het vogelperspectief.
Daarvoor heeft hij boven het prachtige polderlandschap gevlogen. Tijdens de kunstroute zijn de werken te
bezichtigen aan de Werkersdijk 25 in Rhoon. Openingstijden: zaterdag 6 juni van 11 - 17 uur en zondag 7 juni van
12 tot 17 uur.
Gedurende de kunstroute kan je zelf meeschilderen aan een groot schilderij van de polders. De bedoeling is dat
een zo groot mogelijk aantal mensen meeschildert aan het doek. Tijdens de polderdagen in juli zal het worden
aangeboden aan gemeentebestuur of provinciebestuur. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en
om even een kwast ter hand te nemen.
Zorgboerderij de Buytenhof
Maakt ook deel uit van de Kunstroute omdat daar geëxposeerd wordt. Maar daarnaast is er op 6 juni ook de open
dag voor de zorgboerderijen ( www.landbouwzorg.nl ) en wordt u in de gelegenheid gesteld om zelf uw maaltje
aardbeien bij elkaar te plukken (zie ook de bijlage aardbei2).
De Buitenhof was ook afgelopen week weer prominent aanwezig in De Schakel. Een dubbele editie van een
interview met de Provincie waarin Ad Visser zijn visie mocht uitleggen aan de lezers. Wilt u ook uw mening en visie
verkondigen? Dat kan door een contactformulier in te vullen op www.kiezenvoorgroen.nl en dan neemt de
projectgroep contact met u op. Of uw mening dan ook als advertentie wordt ingebracht kan ik niet garanderen, maar
er wordt gesuggereerd van wel. Dus zou ik alle “andersdenkenden” dan de Provincie over de transformatie van onze
polders willen oproepen van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Provincie Zuid-Holland
Wat ook een mogelijkheid is om je mening te geven in een prijsvraag, uitgeschreven door de provincie voor
projecten in het landelijk gebied. Daar kun je zelfs nog geld mee verdienen ook mocht het uitgekozen worden door
de deskundige jury. Tot in hoeverre je plannen mogen afwijken van de heilig verklaarde PKB weet ik niet, maar daar
wordt toch van afgeweken, dus lijkt me elke variant bespreekbaar. Meer info : http://www.zuidholland.nl/zuidhollandprijs
Raadscarrousels
Je kunt niet alles bijwonen en volgen maar er staat komende weken weer een aantal carrousels gepland waarin ons
leef-, woon- en werkgebied besproken wordt:
8 juni: Caroussel met o.a. een presentatie van Deltapoort, en dan hebben we het niet over het oude café van Jan
van Straaten maar over de toekomstige ontwikkelingen van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht. Van 20:30 –
21:15 in de griffiezaal. Ter info en voor de beeldvorming deze links http://www.zuidvleugel.nl/Zuidvleugel/Zuidvleugel
en http://www.zuidvleugel.nl/Deltapoort/Gebied_en_themas
15 juni: Presentatie en toelichting Ontwerp Tracé Besluit A15 Maasvlakte – Vaanplein van 19:45 – 20:30 uur, ook in
de griffiezaal . Er is vandaag inmiddels ook meer ruis op de lijn gekomen vanwege de bereikbaarheid van de
Maasvlakte, samengevat in het Transumo-A15 project. Een link naar het bericht
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fmei%2FA15%20project%20moet
%20havens%20Rotterdam%20bereikbaar%20houden en een link naar het project zelf http://www.transumo-a15.nl
LINKS
Over de CO2 opslag en het transport ervan. Albrandswaard gaat wederom tegen de wil van de Provincie in…… dat
is vragen om een aanwijzing!
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmei%2FOok%20Albrandswaar
d%20werkt%20niet%20mee%20aan%20CO2-opslag
Passie in de polder – de subtitel van het theaterspektakel “Don Quichot komt naar Holland”. Vechtend tegen de
windmolens strijdend ten onder gaan op de Maasvlakte…
http://www.donquichot.eu/
Moord op Zuidoord – een korte impressie van het protest in Zuidland afgelopen week …..

http://nieuweoogst.nu/news_article/details/5086-protest_tegen_moord_op_zuidoord
Agenda:
6 juni Open dag zorgboerderijen
6/7 juni Kunst- en Atelierroute Albrandswaard
8 juni: Raadscarrousel Deltapoort
15 juni Raadscarrousel met daarin een presentatie van het Ontwerp Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein
(19:45 - 20:30 griffiezaal gemeentehuis)
4 juli Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer even – wellicht zien we elkaar ergens onderweg dit weekeinde, zoniet in elk geval droog weer
gewenst.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een nieuwe uitgave met achtergrondinformatie en wetenswaardigheden uit het buitengebied. Het weer is opgeklaard
en het belooft een lekker weekeinde te worden dus snel alle zaken voor u op een rij gezet.
De Polderdag 2009 op 4 juli
Begint meer en meer vorm te krijgen. Het zal niet zo grootschalig zijn als het vorig jaar, dat is inmiddels wel duidelijk.
We gaan uit van één wandelroute deels door de rand van Rhoon en verder over de hele lengte van de
Molenpolderse Zeedijk. De agrarische bedrijven doen merendeels wel weer mee maar van de “gelieerde” bedrijven
hebben we nog niet allemaal een positieve reactie. Wel zeker zijn in elk geval de PPA, Carnisse Grienden en het
Platform Paardensport IJsselmonde die met een groot aantal aanspanningen door de polder zal rijden. Rijtuigen en
zelfs een Jan Plezier heb ik gehoord. Ook de Oudheidkamer zal weer aanwezig zijn op locatie en Aannemingsbedijr
Zoeteman heeft zich weer garant gesteld om ook de oudere en minder mobiele inwoners van Klepperwei en Hooghe
Werf van de polders te laten genieten. De Provincie en Gemeente zullen ons ondersteunen om gezamenlijk de
wetenswaardigheden van de polder plus een plattegrond huis aan huis via De Schakel te laten verspreiden. We zien
de gewasborden al meer en meer langs de akerranden verschijnen dus het begint weer te leven. Er wordt nog
gekeken naar een aantal publiekstrekkers om verspreid door het hele gebied activiteiten te ontplooien. Voor
iedereen en overal wat en niet teveel geconcentreerd op één punt is de insteek dit jaar. Mocht u suggesties hebben
of actief mee willen doen dan horen we dat graag. Kan via onderstaand mailadres of ander info@landschapsparkbuytenland.nl .
Momenteel zijn we de teksten aan het “her”schrijven en nieuwe elementen aan het toevoegen, ook aan de website,
dus als u daar nog materiaal voor hebt is dat ook welkom. Met name de historie (oude verhalen en benamingen)
alsmede (historisch) beeldmateriaal is altijd welkom. Kijk komende week regelmatig voor de vorderingen op
www.polderdag-rhoon.nl
Over de polders
Daar is het nog redelijk “rustig”. Er zoemt natuurlijk veel rond maar officieel is er nog niets bevestigd. Zo zouden er
met 2 grondeigenaren in het 600- ha gebied “zaken” zijn gedaan en zou de provincie dus de eerste gronden
verworven hebben. Verder schijnen er alternatieven voor het zoet-klei-oer moeras te zijn ontwikkeld en zouden de
plannen weer meer gaan lijken op de Albrandswaardse Variant in een soort krekenlandschap. Met als enorme
dissonant daarin een nieuwe Rhoonse baan dwars door de polders, langs het tracé van de leidingstraat, om de
golfbaan te ontsluiten. Een racebaan in en langs het stiltegebied, maar ja we moeten toch die honderduizenden
bezoekers per jaar kunnen verwerken – hoe kunnen ze het verzinnen. In een volgende editie hoop ik meer
informatie te hebben die openbaar gemaakt kunnen worden.
Over de natuurakkers.
Er zijn een aantal alternatieve gewassen denkbaar zoals de teelt van papaver en hennep. Papaver wordt in de vorm
van blauwmaanzaad reeds geteeld en u kunt daarvan momenteel mooie bloeiende velden in de polders zien. Een
prachtig gezicht – de bloei is kort maar toch. Ook hennep is gewoon een natuurproduct en zou dus heel goed
kunnen passen op de natuurakkers. Trekt allerlei vreemde vogels en addergebroed aan, dus wat is er dan fout aan
om dat te gaan telen in het toekomstige landschapspark. Het helpt de gebruiker en bezoeker in elk geval wel om
lekker te hallucineren en zo de plannen van de provincie en gelijkgestemden mooier te vinden dan de huidige
invulling ... http://www.ad.nl/rotterdam/oost/3283792/Aanpak_wietteelt_in_randgemeenten.html
Natuurakkers en de haalbaarheid
Er zijn weer een aantal door de Provincie ingehuurde geleerden in de weer geweest om te bepalen hoe de vrije
ondernemers in dit gebied, de boeren, volgens hen moeten en kunnen werken. Klein-Rusland in de polders. Met
bevindingen uit de boeken en conclusies van de werkgroep weten zij precies wat goed voor de boer is.

http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/5144-natuurakkers_natuurbeheer_en_akkerbouw
Voor de echt geïnteresseerden is daar ook nog een verslag van 1,3 MB te downloaden (ja, de papierproductie staat
voorop – 125 pagina’s papier is geduldig)
Nog meer papierhonger? In hun streven om hun twijfels aan te tonen of de huidige landbouw perspectief heeft is er
nog maar eens een onderzoek van maart 2006 uit de kast gehaald en op de website geplaatst. Ook weer 125
pagina’s leesvoer en voor de geïnteresseerden hier te vinden : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/298
Klein-Rusland 2:
De Provincie Zuid-Holland wil haar eigen grondbedrijf gaan beginnen. Een instrument dat hen met de nieuwe wet op
de ruimtelijke ordening nog meer macht geeft en u weet inmiddels hoe meedenkend en meegaand dat het instituut
is. Maar dan kunnen ze de (door ons opgebrachte) overschotten tenminste in eigen land beleggen in plaats van het
weg te zetten bij buitenlandse banken zoals de Landsbanki in IJsland zullen ze ongetwijfeld zeggen. Een echte winwin situatie!
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/5200-zuid-holland_wil_eigen_grondbedrijf
Kunst in de polder….
Het mooie initiatief van Willem van den Belt, het landsschapsschilderij van de polders van Rhoon, pronkt prominent
opde voorpagina van De Schakel. Weinig natte natuur maar wel veel akkers, weilanden en bloeiende velden met
bloemen en gewassen. Ook op de Polderdag zal er aandacht aan worden besteed uiteraard – in een volgende editie
hoop ik er verder over te informeren. Vaststaat in ieder geval dat een aantal kunstenaars zal exposeren bij ons in en
rond de boerderij.
Ook het Waterschap doet aan kunstwerken zo las ik in het AD. Ik heb deze schapen in de gemeente Tynaarloo ook
zien staan, een mooie en kunstige aankleding van infrastructurele werken. Laat het Waterschap om te beginnen er
de Rhoonse Baan en rotondes maar eens mee stofferen....
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3282591/Straks_kunstschapen_op_rotonde.html
Links
Nogmaals heeft Gerda Verburg bevestigd dat maximaal 10 procent mag onteigend worden voor natuur, hetgeen ik
ook al had genoteerd bij een lezing in Dordrecht – dus als de boeren rustig blijven zitten kan er hier maximaal 60 ha
worden onteigend voor naruur……
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Nog maar eens onderstrepen het belang van de landbouw …..
http://www.ltonoord.nl/nl/25222721-Actueel.html?path=10305070&itemid=10305070
In Noord-Holland wil het ook nog niet zo vlotten allemaal,zeker nu het Provinciehuis leegloopt…..
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/5293-lto_gaten_in_mer_randmeer
Landschappen op de bus
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/4971-landschappen_gaan_op_de_bus?utm_source=nieuwsbrief-0206-2009&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_dagelijks
http://www.agd.nl/1077485/Opinie/Weblogs/Blog/Begint-in-Salland-devictorie2.htm?nb=agd&editie=08%20juni%202009&link=Begint%20in%20Salland%20de%20victorie?&WT.mc_id=m
ail_agd_08%20juni%202009
En een bericht over waar het voor ons allemaal mee begonnen is. Eerst ter compensatie van Maasvlakte 2, nu ter
recreatie van de Rotterdammer
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fjuni%2FMaasvlakte+2+rijst+op
+uit+zee
Tot besluit nog de agenda:
15 juni Raadscarrousel met daarin een presentatie van het Ontwerp Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein
(19:45 - 20:30 griffiezaal gemeentehuis)
4 juli Polderdag Rhoon
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Daar ben ik weer. Ik zit onder tijdsdruk, dus zal ik alleen het hoogstnodige aan u ventileren. De Polderdag komt
namelijk dichterbij en ik ben aankomende week een aantal dagen voor de zaak op stap. Dus veel voor en uit te

werken nu de tijd gaat dringen. Ik beloof ook niet dat er volgend weekeinde een Polderkolder verschijnt maar, met
de Polderdag in zicht, zou dat eigenlijk wel nuttig zijn natuurlijk.
4 juli Polderdag 2009
Het programma en de deelnemende bedrijven beginnen aardig vorm te krijgen. Er is nog niets definitief, omdat er
nog dagelijks aanvragen en suggesties binnen komen maar een aantal zaken lijken hun beslag te gaan krijgen :
De website www.polderdag-rhoon.nl wordt van lieverlee weer up-to-date gemaakt, in een nieuw kleurtje en met de
laatste informatie, dus kunnen we “de boer op” om deze website en de polderdagdatum onder de aandacht van het
publiek te brengen.
Verder zal er in het hart van de Schakel een uitneembare pagina komen met daarin een plattegrond met de
deelnemende bedrijven en beschrijvingen. We hebben het eerste jaar een flyer gehad, het tweede jaar een
Polderdagkrant en nu proberen we zo iedereen huis-aan-huis te bereiken.
Er zullen deze zaterdag een tiental men-combinaties rondrijden, d.w.z. paard en wagen, om mensen door de
polders te rijden zo heeft het PPY (Platform Paardensport IJsselmonde) ons toegezegd – centraal punt is de
Vossenburg, midden in het gebied gesitueerd, zodat het als uitvalsbasis kan dienen naar alle windstreken en
polderwegen.
Ook van de verzorgingshuizen hebben we veel reacties gehad en aanvragen om deelname. Dus de door Mels
Zoeteman gesponsorde busjes zullen die dag veel ouderen laten genieten van het landschap uit hun jeugdjaren. En
bij hoeve Portland van de familie Barendregt zullen oude en nieuwe landbouwwerktuigen alsmede een expositie van
de Oudheidkamer bij hen verdere herinneringen boven brengen zo is te verwachten.
We denken ook aan het opzetten van een politieke markt, waar de verschillende politieke partijen op een
gezamenlijk “marktplein” hun plannen en ideeën over de toekomstige inrichting en gebruik aan het grote publiek
kenbaar kunnen maken en daarover met de boer en burger in gesprek kunnen gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal
er die dag ook een politicus van naam komen om zijn zicht op de polders te verwoorden.
Er worden voorbereidingen getroffen om met diezelfde politicus een wandeling door het gebied te maken en een
levend polderlandschapsschilderij (3 x woordwaarde) te onthullen op een “zichtlokatie” in de polders, een plaats die
de komende maanden regelmatig “in de picture” zal staan met andere BN-ers (bekende Nederlanders) of BR-ers
(bekende Rhoonaars).
Uiteraard zal ook het op 6 & 7 juni door de bezoekers van de Kunstroute geschilderde Polderlandschap van Willem
van den Belt op deze dag worden overhandigd aan een “hoogwaardigheidsbekleder” om zo de ideeën van de lokale
bevolking onder ogen te brengen.
En zo zal er de laatste weken nog wel allerlei initiatieven aan de breinen ontspruiten, oftewel het wordt weer een dag
die inhoudelijk voor iedereen wat te bieden heeft en de mensen in de regio een inzicht moet geven wat we dreigen
op te geven. Wat laat daar geen misverstand over bestaan: wat de boeren u deze dag allemaal laten zien zou over
10 jaar allemaal verdwenen kunnen zijn als het Landschapspark is ingericht. Daarmee de slogan van “De vrouwe
van Portland” maar weer eens onder de aandacht brengend: “een land zonder boeren is als een bordeel zonder
hoeren”.
Interview belevingswaardenonderzoek
In de Schakel van deze week haalt de Provincie een bureau naar voren dat een onderzoek heeft gedaan naar wat
mensen zouden willen terugzien in het toekomstig Landschapspark. Het stuk hebikin pdf bijgesloten. Welke waarde
aan zo’n onderzoek gehecht moet worden is ook maar hoe je het leest. Zlef benikniet voor de enquete gevraagd en
in mijn omgeving ook niemand, maar ik heb toen wel het concept gelezen. En als je de vragen maar op een
bepaalde manier inkleedt en stelt dan krijg je altijd wel de conclusie die je horen wilt. Houd je een kind een appel,
een peen, een bakje yoghurt of een ijsje voor, dan zal 99% het laatste kiezen. Maar goed, er is weer een onderzoek
geweest die de draagkracht voor de plannen van de Provincie moet ondersteunen. We zijn benieuwd naar de
uitkomsten.
Krekenlandschap
Een nieuwe naam hebben we mogen noteren voor het gebied ten zuiden van de Essendijk, het geplande
stiltegebied met water en natuur.. In plaats van het zoet-klei-oermoeras zijn de plannen en tekeningen nu iets
anders ingevuld. Dat zoet-klei-oermoeras was volgens het handboek natuurdoeltypen niet haalbaar, te klein, dus zijn
de geleerden weer om de tafel gegaan om een “andere” invullingen aan het gebied te geven en in te tekenen, maar
het is gewoon meer van hetzelfde. Het rapport is samengevat in een presentatie die ik heb bijgesloten. Het is
weliswaar een zwaar bestand maar ik wilde het u toch niet onthouden.
Links
Onteigening staat ter discussie
http://www.agd.nl/1078152/Nieuws/Artikel/Verburg-wijziging-maximum-aan-onteigening-is-bespreekbaar.htm
CO2

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fjuni%2FWetenschappers+verd
eeld+over+gevaren+CO2-opslag+Barendrecht
Volgens minister van de Hoeven is de opslag van CO2 een leerproject…… hopelijk Hoeven wij of ons
nageslacht er later geen lering uit te trekken
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fjuni%2FMinister%3A+CO2opslag+is+leerproject
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3302476/Cramer_luistert_Barendrechters.html
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3300547/Cramer_luistert_zaterdag_naar_CO2bezwaren_Barendrechters.html
Over akkerranden (elders dus wel …)
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/5498-akkerranden_flevoland_van_start
En wie meer wil weten over de band tussen stad en platteland (en hoe die te verstevigen) deze links ::
http://netwerkplatteland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=93
en deze ook : http://www.trouw.nl/groen/nieuws/groengenieten/article2791492.ece/Boerderij_duurzamer_door_hulp__fanclub_.html#2
Agenda:
30 juni informatieavond verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein (MaVa-tracé)
4 juli Polderdag
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Na een paar dagen buiten de deur even snel bijpraten wat er zoals gebeurd is en voor de deur staat. Ik heb niet alle
lokale nieuws kunnen volgen maar wat ik even snel heb kunnen oppikken heb ik bijgesloten. Te beginnen natuurlijk
met de Polderdag 2009.
4 juli Polderdag Rhoon
In verschillende media heb ik al wat artikelen teruggelezen en ook de spandoeken en posters vragen de nodige
aandacht. De voorraad is even op maar ik hoop morgen nog wat “vers” materiaal bij Adjan Vos (Korteweg 4) neer te
leggen voor de belangstellenden. De programmaonderdelen zijn ook zo’n beetje ingevuld zoals gewenst, de
beschrijvingen en plattegrond ligt bij De Schakel om in een uitneembare middenpagina te worden gepubliceerd voor
alle bewoners in het gebied. We hebben de drukkergevraagd voor wat extra exemplaren zodat we die bij
bibliotheken, gemeentehuizen en een aantalpunten op de route kunnen klaarleggen.
Ook het levend Landschapsschilderij dat onthuld zal worden door Alexander Pechtold is klaar en zal in de loopvan
de week worden opgericht. Het landschapsschilderij dat bezoekers hebben gemaakt bij Willem van den Belt en onze
poster siert als “uithangboord” zal op de Buytenhof worden geëxposeerd. Daar zal het door hem worden
overhandigd aan de gemeente Albrandswaard om daarna een vaste plaats te krijgen bij de publieksbalie op het
Gemeentehuis. De Wandelroute en plattegrond is inmiddels in kaart gebracht en zal ook weer als pdf op de website
te zien en te downloaden zijn. Het laatste nieuws en info op www.polderdag-rhoon.nl
Maasvlakte – Vaanplein verbreding A15 Kunstwerken
Er komt een voorlichtingsavond op 30 juni, in het gemeentehuis van zijn maar ik heb er nog niet veel van kunnen
vinden. Bovenaan het verlanglijstje staat natuurlijk een geluidsscherm. liefst passend in het landschap. Wat ik in dat
kader wel heb gezien, namelijk de A-15, is een bericht van B&W aan de raad over de kunstwerken in deze Zuidelijke
Randweg, en dan met name nu de ondergrondse verbinding. We krijgen natuurlijk al een fly-over, de zogenaamde
Groene verbinding, maar er komt nu ook een Blauwe verbinding – een onderdoorgang ter hoogte van de Heulweg
voor varenden, vissen en vogels. Bijgesloten, sorry voor de afmeting, het is wel weer erg groot met 1 Mb aan zwartwit plaatjes – maar wel relevant voor het gebied.
Ook bijgesloten heb ik een stuk van Minister Eurlings waarin hij antwoord op een aantal commissievragen die gaan
over de Mainport ontwikkeling Rotterdam in casu o.a. de A15 en over het Landschapspark. Wel verhelderende
teksten over beide onderwerpen plus wat criteria waaraan voldaan zal moeten worden.
Malaria in Nederland
Gelezen in het AD van afgelopen weekeinde, in het weekenddossier over Malaria in Nederland. In het begin van de
20ste eeuw waren er nog 10.000 gevallen in Nederland, met name in het Zeeuwse. In 1970 werd Nederland, als een
van de laatste landen in Europa officieel malariavrij verklaard. De terugkeer van de ziekte wordt echter niet
uitgesloten.

“Door bijvoorbeeld grote regenval en overstromingen kunnen omstandigheden ontstaan waarin de malariamug
gedijt. Ook de tendens om landschappen zo “natuurlijk” mogelijk in te richten, met bijvoorbeeld getijdengebieden en
het onder water zetten van polders, kan bijdragen aan een gunstige omgeving voor malariamuggen”.
Het is al eerder gesuggereerd en als bezwaar ingebracht maar de Provincie zal er wel voor zorgen dat dat hier niet
gebeurt. Zij zien er geen gevaar in, zeker ook niet omdat Den Haag ver van ons Landschapspark ligt …..
Ik heb via een trouwe lezer ook een pdf van het artikel ontvangen – dat zal ik volgende keer bijsluiten, daar ik nu al 1
Mb aan bijlagen heb opgenomen
Bomen kappen
We hebben in Albrandswaard nu de Bomenridders opgericht, in Barendrecht zijn ze nog niet zover. Wat vroeger een
van de beeldbepalende dijken was, de Middeldijk, is inmiddels grotendeels door huizen ingesloten. Maar de
dijkstructuur en bomen staan er nog steeds. Nog wel, want de gemeente wil de bomen omhalen. Wilt u de buren
een hart onder de riem steken dan kan dat via een website die ze hebben opgezet http://www.barendrechtkappen.nl/
Klik op bovenstaande link en lees het eens door. Als je tegen wilt stemmen klik dan links boven op de kettingzaag
en vul het formulier in!
Links:
CO2 opslag voorlopig uitgesteld. Hoe luidt het gezegde ook weer : van uitstel komt afstel ?
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fjuni%2FCramer%20stelt%20b
esluit%20over%20Barendrecht%20uit
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3323309/CO2opslag_aan_zijden_draad.html
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2799594.ece/CO2-opslag_in_Barendrecht_onzeker.html
Alles over het MaVa-A15 project op een aparte website waarop aangegeven de planning, gevolgen, procedures etc.
en mogelijkheden om inspraak te hebben.
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreding_maasvlakte_vaanplein/
Agenda:
29 juni Raadsvergadering
30 juni Ontwerptracé Besluit MaVa traject A-15 verbreding
04 juli Polderdag
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een laatste tussenstand van zaken en ontwikkelingen, welke voor het grootste deel in het teken van de Polderdag
zal staan. Hoe kan het ook anders zou je zeggen.
4 juli Polderdag Rhoon 2009
Alles is zo’n beetje klaar voor de 3e editie van deze dag. Er is weer van alles voorbereid door de ondernemers en
verschillende instituten die de polders tussen Rhoon en Barendrecht een warm hart toedragen. Ieder op zijn eigen
manier en met een eigen invulling uiteraard, maar die vrijheid moet er ook zijn. De initiatiefgroep wil daarin de
mensen de vrijheid geven om aandacht te vragen voor hun zienswijze, zolang het belang van de polders en de
gebruikers/bewoners maar voorop staat.
Wat mij persoonlijk toch wel erg veel voldoening geeft is de oprichting van het “landmark” aan de Schenkeldijk.
Midden in het gebied een punt van aandacht voor het gebied zoals we dat thans koesteren. Een punt van rust en
bezinning dat hopelijk in de komende maanden een inspiratiebron zal zijn voor velen. We hebben er vorig jaar ook al
mee gespeeld maar toen is het niet van de grond gekomen – dit jaar hebben Nico en Marjan er daadwerkelijk tijd,
energie en creativiteit in gestoken met een prachtig resultaat: de omlijsting van ons landschap als een levend plaatje
en landschapsschilderij waarin de wisseling van de seizoenen, luchten en polderkleuren worden weergegeven.
Waarna Adjan de omgeving en een wandelpad ernaartoe heeft gemaaid en Thedie en Plonie het project hebben
aangekleed. Een fraai staaltje dat toont waartoe samenwerking van boeren, burgers en buitenlui kan leiden. Nu
maar hopen dat het gerespecteerd wordt en niet ten prooi valt aan vandalisme en molest. Aan iedereen de mooie
opdracht met sociale controle toe te zien op het behoud en instandhouding ervan.
Verder hebben weer veel boeren hun erf opengesteld voor diverse activiteiten of om hun bedrijf te laten zien aan de
bezoekers. Ook dat waarderen we enorm want er zit ook voor hen toch weer wat voorbereiding in plus een dag
“verlet”. Maar daar krijgen ze weer respect en waardering voor terug hopen we.
De uitneembare dubbelpagina in het hart van de Schakel, gesponsord door de gemeente Albrandswaard en de
Provincie Zuid-Holland, geeft de laatste informatie over de polders, de deelnemers en de route. En verder zou ik u

en uw omgeving allemaal willen oproepen: kom kijken en ga met de “polders” en “politiek” in gesprek op de diverse
locaties.
Radio Rijnmond 93.4 FM
In het programma “Chris Natuurlijk” van zaterdag 4 juli zal tussen 10:00 en 11:00 uur aandacht worden besteed aan
de Polderdag. Marion Keete zal weer als “razende en reizende Rijnmond reporter” het gebied intrekken om verslag
te doen van de Polderdag. http://www.rijnmond.nl/Programmas/Chris%20Natuurlijk
Het Zuid-Hollands Landschap
Heeft deze week gelegenheid gehad in de Schakel om zich te profileren.
(http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=483 – linksonderaan pagina 5). “Het meest bereik
je in een persoonlijk gesprek” en dat zijn ze vergeten te voeren ze blijkbaar met de boeren en bewoners in de
polders. Hij onderkent in elk geval de valse start omdat er onvoldoende naar de belangen van boeren en bewoners
is gekeken. En dat ze de bewoners en boeren dus niet voor een persoonlijk gesprek hebben benaderd. Verder stelt
hij dat de natuur langs de Oude Maas te versnipperd is en doet de Boerenvariant af met : “er is wel voorgesteld om
extra wandel- en fietspaden aan het gebied toe te voegen maar dat lost het probleem niet op. En het is niet
duurzaam omdat de landbouwgronden hier vaak in handen zijn van projectontwikkelaars”.
In de Rand van Rhoon inmiddels wel ja, omdat die daar een marktconforme prijs voor betalen. Als de Provincie dat
ook doet kan die net zoveel grond krijgen als ze wil. Met welke maten de provincie meet kunt u teruglezen bij “links”
onder de noemer “bentwoud”.
Maar natuur mag niets kosten. Wij moeten onze polders opofferen zodat de Rotterdammers kunnen recreëren en
genieten van de natuur. Laat Rotterdam daar dan ook gewoon voor betalen. En niet afschepen met een fooi, maar
bedragen die ze ook elders uitgeven voor “het belang” van Rotterdam. De link met de Tweede Maasvlakte is officieel
verdwenen maar ter compensatie daarvan is het allemaal wel begonnen. En als je ziet wat ze daar “beuren” voor
een vierkante meter zit er nog genoeg rek op. Het stuk en stellingname van de Jong is in al die jaren nog niet
veranderd. 600 ha natuur, daar gaat hij voor. Dus of een gesprek met de boeren in het gebied, die hij wel denkt
nodig te hebben straks voor het onderhoud etc., dan nog zin heeft waag ik te betwijfelen. Waar een wil is is een weg
en overleg, maar die wil is er duidelijk niet.
A15 zuidelijke Randweg – MaVa project
Afgelopen maandag 30 juni is er een voorlichtingsavond geweest. Een kort verslag hierover plus de plannen voor
een vervolg wil ik graag de volgende keer met u delen, maar u kunt alvast wel de datum blokkeren mocht u
belanghebbende zijn: 15 juli
Zomer(s)top 8 juli
Een aantal belanghebbenden is uitgenodigd om voor de zomer nog een keer met de provincie en anderen van
gedachten te wisselen op 8 juli a.s. Ik mag er ook bij zijn, dus hoopdaar het laatste nieuws over ons gebied te horen
en met u te delen.
Brief van de Gemeente
Ook hier zal ik in een volgende editie op terug komen. Iedereen die heeft ingesproken heeft een brief van de
Gemeente ontvangen met daarin de gevolgde en te verwachten procedure en tijdsplanning. Helaas is men er
gemakshalve van uitgegaan dat alle reacties en bezwaren die via de website van PPA zijn binnengekomen en
doorgegeven, moeten worden gezien als één reactie en bezwaar / inspraak. Dit ondanks de toezegging dat de
ingebrachte bezwaren stuk voor stuk meegenomen zouden worden. Aangezien de meesten van u zich gelijk met het
bezwaar hebben geabonneerd op deze Polderkolder zal ik de brief in een volgende editie bijsluiten. En dan kunt u
alsnog reageren op deze vreemde gang van zaken – ook uw 1600 electronische reacties plus de door EVA
opgehaalde schriftelijke reacties dienen te worden meegewogen en behandeld natuurlijk. Ze zijn ruim op tijd
aangeleverd bij het inspraakpunt dus u heeft er recht op. Daar komen we dus nog op terug.
Links:
Lijkt allemaal zo mooi, maar als de pot met geld op is (en dat is hij) … wat gebeurt er dan? :
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3325425/Natuurbeheer_op_de_tocht.html
Hetzelfde geldt voor het Bentwoudgebied bij Zoetermeer – daar wordt ook 160 ha natuur niet aangelegd omdat het
geld op is ……
http://omroeprijnwoude.nl/nieuws/2009/06/geldtekort-nekt-bebossing-bentwoud
Ook leuk is een vergelijkend rekensommetje. Een woordvoerder van de Provincie zegt dat hij 16 miljoen tekort komt
voor een gebied van 160 ha. Dat komt neer op 100.000 € per ha oftewel 10 € / m2. Dat zijn toch al andere bedragen
voor natuur en recreatie dan men de boeren in het Landschapspark biedt….
http://www.agd.nl/1078831/Nieuws/Artikel/Bentwoud-niet-verkleinen.htm
http://www.refdag.nl/artikel/1418678/Bentwoud+niet+verkleinen.html

De Provincie wil zelf een grondbedrijf beginnen ....
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/5791-vvd_zuid-holland_onteigent_teveel
Minister Verburg ziet ook alternatieven voor dit gebied. Met al die nattigheid zal de insectendruk toenemen en
speciaal daarvoor wil ze het eten daarvan stimuleren. Artikel erover vindt u bijgesloten plus onder deze links.
Vroeger heetten de molenaars meelboeren, straks de landbouwers wellicht meelwormboeren…..
http://www.nrcnext.nl/koken/2009/06/29/als-het-aan-verburg-ligt-eten-we-meelwormen-of-kunstvlees/
http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/30/verburg-wil-duurzaam-voedsel
Agenda:
04 juli - Polderdag Rhoon
08 juli – Zomer(s)top voor genodigden
15 juli – voor belanghebbenden: Informatie avond A15 – geluidsnormering en onderzoek met mensen van RWS
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Beste Polderbewoners en overige belangstellenden,
Na een aantal inspannende maar vooral gezellige dagen waarin we met familie en vrienden ons 25-jarig samenzijn
hebben gevierd gaan we weer over tot de orde van de dag, of liever gezegd van de week. Iets later dus dan normaal
maar dat zal niet uitmaken. Mijn excuses overigens voor de grootte van de bijlagen, maar ik vond de brief van de
burgemeester belangrijk genoeg om ingescand als pdf bij te sluiten. Veel van onze abonnees, die zich via de
website hebben geregistreerd gelijk met hun inspraakreactie, zullen deze namelijk niet ontvangen hebben. En dat
vind ik uitermate slordig en tegen de afspraken die met het Inspraakpunt gemaakt zijn. We zouden ze gebundeld
aanleveren opdat hun mailbox niet zou overlopen, maar daarbij gingen we er wel van uit dat ze meegewogen
zouden worden. Het was namelijk een kleine moeite geweest om de reacties direct door te sturen door ook het
Inspraakpunt in cc te zetten. Plus daarbij geteld ook nog eens de schriftelijke reacties die ook verdwenen lijken te
zijn. Hierover verderop meer.
Polderdag 2009 was weer een succes
Ik denk dat ik het bijgesloten persbericht niet verder ga herhalen, het was weer een mooie dag met veel bezoekers
aan ons mooie polderlandschap. De schilderijlijst die door de voortrekker van D’66 Alexander Pechtold werd
ontHULSd en de overhandiging van UW polderschilderij aan onze burgervader. Drukte in de polders en veel
commentaar bij de bezoeken verwoordden de wens van de belangstellenden: Laat dit toch alstublieft zo blijven.
Dank aan alle vrijwilligers, de gemeente, de sponsors, de deelnemende bedrijven en instellingen en mijn collega’s
van de initiatiefgroep. Het verstand komt met de jaren blijven we hopen……
Landschapspark Inspraakreacties
Vorige keer heb ik beloofd terug te komen op de brief van de Gemeente aan alle mensen die hebben ingesproken.
Althans, hetgeen door het Inspraakpunt in behandeling is genomen namelijk de 153 reacties, en niet reactie nr.118
van het PPA. Deze bestond, naast een zienswijze van het PPA, uit 1553 digitale reacties (via de website
www.landschapspark-buytenland.nl) en 63 schriftelijke reacties (opgehaald door EVA in het winkelcentrum). En als
we “de voorlopige nota van beantwoording” dan doorlezen wordt met deze reacties helemaal niets gedaan, terwijl
daar toch ook de nodige vragen en suggesties zijn gesteld door de mensen. De brief van de gemeente is dan ook
typerend en laat die insprekers ook in het ongewisse: “wij begrijpen dat u wellicht vragen zult hebben over de stand
van zaken met betrekking tot de afhandeling van de inspraakreacties …etc ..”
“al de antwoorden kunt u terug vinden in de Nota van Beantwoording, die dan naar wordt verwacht in oktober door
het college van B&W zullen worden vastgesteld”
En wat nou als mijn bezwarende vragen niet of niet voldoende worden beantwoord of kunnen worden
teruggevonden in de “Nota” die vervolgens wordt vastgesteld?
Of die ruim 1600 elektronische en schriftelijke reacties? Gaan die zomaar de bietenberg op zonder dat die mensen
een antwoord krijgen? En dan hebben ze het ook nog over “uiteraard zorgvuldig” met de reacties omgaan. Het
onderscheid is blijkbaar ook weggevallen. Ik heb zelf namelijk 3 reacties ingestuurd: 1 inspraakreactie (zienswijze)
op de MER en 2 aparte reacties op het Voorontwerpbestemmingsplan (een algemeen belang en een privaat
belang). Dat is allemaal in één antwoord samengevat. Terwijl volgens mij de inspraak op de MER inhoudelijk anders
was. Deze reacties zijn ook door de Provincie naar de Commissie voor de Milieueffectrapportage gestuurd, die
hebben het goedgekeurd en het milieueffectonderzoek is afgerond. Punt uit. Wat er met mijn reactie is gebeurd, of
die verwerkt is en hoe dan wel…. Zoek het maar lekker uit!
Zoals al eerder gezegd, mag “de burger”, zoals we zo mooi genoemd worden steeds, voor de vorm inspreken maar
de plannen zijn al lang gemaakt zo lijkt het.
Geluidsscherm A-15

Vorige week zijn een groot aantal Dijkers, inclusief "hun advocaat" naar de informatiemarkt geweest in het
gemeentehuis van Albrandswaard. De diverse disciplines waren aanwezig evenals de banners met de tekeningen
zoals het gaat worden en foto's zoals het nu is.
Mensen die het geluid berekend hebben, hebben dit per woning aan hen getoond wat de consequentie is m.b.t.
toename van de decibels die ze kunnen verwachten na aanleg van de 2 extra rijbanen en het extra verkeer. Zelfs
een simulatie van het geluid van voor en na de aanleg was te horen. De bewoners konden met alle vragen en
verzoeken terecht bij de diverse mensen van RWS. Al met al een op het oog goede communicatie.
Of de manier van meten goed is en of 2-laags ZOAB de juiste oplossing is staat nog ter discussie. Op 15 juli zal er in
elk geval voor de belanghebbenden een vervolg op worden gegeven in de sociale ontmoetingruimte van de Dijkers.
Nog even het Zuid-Hollands Landschap
In een reactie die ik binnen kreeg naar aanleiding van het artikel met Jan de Jong van die instantie in de voorlaatste
Schakel. Enige zinsneden:
Als het aan Jan de Jong ligt was de eerste PKB gewoon doorgedrukt en was alles nat geworden voor de
vogeltjes en de kanoërs. “Wat maakt het uit of er nu riet of graan wuift” waren de gedenkwaardige woorden
van de voormalige directeur van het ZHL.
De gesneuvelde harde afspraken (met de overheid) is geen leerpunt. Wie heeft er nooit willen luisteren naar
de bewoners? Wie ging hier eigenlijk de fout in? Wie waren er al die jaren zo star? Wie heeft de boot gemist
door zich zo zelfverzekerd en arrogant op te stellen?
In 500 jaar hebben de boeren dit landschap gemaakt. Wat is daar zo fout aan? Nog maar zien of het ZHL
over 500 jaar nog bestaat. Het ZHL is nog maar 75 jaar bezig en heeft geen of zeer weinig ervaring met
“boeren” (akkerbouwers).
Het lijkt erop dat hoogwaardige natuur het enige middel is om bebouwing tegen te houden. Heeft onze
overheid echt zo weinig visie en daadkracht?
Lijkt me duidelijk dat we hier niet met een donateur of lid van het ZHL te maken hebben. Een van de vele opzeggers
geweest, zo bevestigde de schrijver.
Artikel NRC
Vanwege “ruimtegebrek” houdt u dit van me tegoed. Een artikel in het NRC van afgelopen weekeinde “nette
burgers op de barricaden” als de overheid hen niet serieus neemt zou zomaar geschreven kunnen zijn op onze
ervaringen rond het Landschapspark …… volgende week meer.
PlattelandsParlement
Ook wellicht een mogelijkheid voor PPA of andere bewoners om de Tweede kamer te benaderen en informeren is
via het PlattelandParlement. Voorafgaand aan het PlattelandsParlement kan iedere dorpsbewoners onderwerpen,
knelpunten en oplossingen aandragen. De organisatoren van het PlattelandsParlement voegen de voorstellen
samen, koppelen deze aan actuele ontwikkelingen en maken uiteindelijk een keuze voor de definitieve thema's voor
discussie. Iedere plattelandsbewoner kan zich aanmelden als deelnemer, waarbij een keuze voor één van de thema
discussie of workshops moet worden gemaakt
http://www.plattelandsparlement.nl/over
Links :
Een artikel uit de krant n.a.v. de onthulling door Pechtold
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/5985-pechtold_onthult_landschapsschilderij_rhoon
En de Kamer wil meer instrumenten om de grondeigenaren te “dwingen”
http://www.agd.nl/1079432/Nieuws/Artikel/Kamer-meer-onteigening-voor-natuur-nodig.htm
De Zuiderdieppolder wordt voorlopig deels gespaard voor de landbouw. Voortschrijdend inzicht en geen draagvlak.
Hoe zit dat hier dan?
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/6098-deel_zuiderdiep_voorlopig_gespaard
In 10 jaar tijd 25% minder boeren. Aantal zorgboerderijen verdubbeld maar andere “verbreding” van het
boerenbedrijf daalt…..
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/6087-zorgboerderij_in_verbredingslift
Tiengemeten, het mooie landbouweiland dat ook zo nodig moest worden teruggegeven aan de natuur. Er is nu een
museum geopend zodat er wat meer bezoek komt dan het huidige aantal.
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3354717/Van_idee_tot_gouden_greep.html . De boerderij van Schil Hage
en Maaike Barendregt (Portland) krijgt zo tenminste nog een nuttige bestemming…..
Opruimen van de vervuiling bij de jachthaven en rhoonse grienden of een ballonnetje…..
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/article2812177.ece/660_miljoen_in_bodemsanering.html
Tot besluit : Spreuk van de Week
Ik heb al eerder een aantal suggesties hierover binnen gehad en tijdens ons ‘bruiloftsfeest’ kreeg ik er weer wat
onder ogen. Vandaar dat het denk ik goed is om regelmatig dit item toe te voegen. Ditmaal een van mijn neef Piet
Pons, die boerde in Hoogvliet en tijdens zijn leven gekend was door zijn spreuken en uitspraken:

“ De stad heeft een gezicht, het platteland een ziel “

POLDERKOLDER 118
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het is ongeveer vakantietijd dus is er rust. De Provincie is na de organisatie van de Zomer(s)top op vakantie
gegaan, de Albrandswaardse politiek komt tot eind september ook niet meer bij elkaar als raad dus blijft alleen
genieten nu het nog kan over. Zo lijkt het. Achter de schermen wordt ongetwijfeld gewerkt aan de plannen want die
moeten wel op tijd klaar natuurlijk. Dat is het enige wat de Gedeputeerde en de Commissaris van de Koningin
interesseert: als we de planning maar halen.
Dus wordt er koortsachtig draagvlak gezocht voor de plannen en worden er zaken op één hoop of onder het
vloerkleed geveegd. Zoals onze inspraakreacties bijvoorbeeld.
Nieuwsbrief Kiezen voor Groen
Deze week is de nieuwsbrief van Kiezen voor Groen via de mail binnengekomen. U zult die vast niet allemaal
ontvangen, dus zal ik de verschillende hoofdstukken voor u aangeven met een link. Laten we rustig beginnen. Een
indruk van de Polderdag. Een aantal plaatjes zoals geschoten op de Polderdag
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/333
Dan een stuk over mezelf als “bevlogen bewoner” – leuk om te lezen vanuit de provinciale hoek dat mijn
Polderkolders “ongenuanceerd” zijn. Als je alles wat niet in je straat past als zodanig afdoet, dan zal dat wel. Ik heb
het epistel van tevoren mogen inzien en het laten staan. Echter, ik heb er ook andere dingen in laten staan maar die
hebben ze er opeens uitgehaald. En dat is natuurlijk wel heel erg Provinciaal en onprofessioneel. Zaken die ze liever
niet horen of zien verdonkeremanen vind ik geen stijl. Of het nu 1700 inspraakreacties zijn of een stukje tekst voor
een Nieuwsbrief. Dus vandaar dat ik ook heb bijgesloten de tekst welke ik heb gecorrigeerd en geaccordeerd en
daarin nu met geel gearceerd de stukken tekst die men heeft laten wegvallen. Erg flauw allemaal en tekenend. De
vraag of ik een volgende keer weer wil meewerken aan hun propaganda lijkt me bij deze wel beantwoord. Gewoon
voor de beeldvorming even vergelijken op http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/336
Waarschijnlijk is het volgende ook “ongenuanceerd”. Namelijk mijn “strijd” als Don Quichote tegen de ambtelijke
molens inzake de Inpraakprocedure. Bijgevoegd vindt u de begeleidende schrijvens die het PPA heeft gemaakt bij
de 1553 e-mail inspraakreacties en de 62 papieren inspraakreacties, verzameld door EVA. Dat lijkt me toch duidelijk
dat dit aparte reacties zijn en ook als zodanig behandeld dienen te worden zoals gevraagd wordt. Niets is minder
waar want het gaat allemaal op één grote hoop als zijnde één reactie van het PPA. En dan hebben ze het over
zorgvuldigheid boven snelheid : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/339 .......
Hetzelfde geldt voor de Albrandswaardse variant. Als het de Provincie uitkomt citeren ze er graag uit en houden zich
eraan. Maar als er in dezelfde variant gesproken wordt over commerciële agrarische activiteit geeft men opeens
weer niet thuis. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/338 Let op wat er staat : er is dus besloten om het gebied ten
zuiden van de Essendijk in te richten als “krekenlandschap” oftewel, het ligt vast. Hoezo ontwerpbestemmingsplan,
inspraak, bezwaarprocedures etc?.
Nog twee opvallende feiten uit het onderzoek:
er komt een nieuwe ontsluitingsweg dwars door de polders en het stiltegebied;
en het verhogen van het waterpeil vormt geen belemmering voor de leidingenstraat en overige leidingen.
Het wordt almaar gekker. Op dezelfde pagina is het rapport (groot 11,5 Mb) overigens te downloaden.
De volgende link wordt al wat anders want hier wordt verwezen naar het “belevingswaardenonderzoek”. U kunt het
allemaal nalezen en zelf ook downloaden. Het heet een onafhankelijk onderzoek te zijn maar ik heb me al eerder
afgezet tegen de vraagstelling en “gestuurde” opzet ervan. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/337
Nog wat positiefs te melden inzake de Provincie?
In De Schakel van deze week staat een interview/advertorial met daarin Adri Lagendijk. Eindelijk iemand aan het
woord die de polders in hun huidige vormwaardeert en het het liefst zo zou houden. Ze breekt een lans voor de
Boerenvariant maar die is bij de Provincie nog steeds niet bekend. Na 20 september heeft nog niemand van de
Provincie daarover kontakt opgenomen om er inhoudelijk over te praten. Maar Adri’s mening daarover is duidelijk en
ze staat zeker niet alleen daarin. Luisterenb is echter niet de sterkste kant van het Provinciehuis – verschuilen
achter adviseurs, dikke rapporten en een PKB wel. Het interview staat er bij het verzenden nog niet tussen maar dat
zal binnenkort wel : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/310
Natuurakkers in het Buytenland

Een boekje met daarin een samenvatting van een workshop plus de mogelijkheden voor bedrijven om natuur en
akkerbouw te combineren. Alsof dat nu nog niet gebeurt. Feit is wel dat de deelnemers aan de workshop input
hebben geleverd aan de totstandkoming van het onderzoek. Onder hen ook één boer (Adjan Vos) die nogal wat
kritische kanttekeningen heeft gezet bij alle veronderstelde plannen en aannames. Maar denk maar niet dat je daar
één woord van terugvindt in het boek – er staan slechts Halleluja en Amen verhalen in van de voorstanders.
Tegenstanders worden ook hier weer niet gehoord of doodgezwegen. Allemaal gestuurde informatie en onderzoek
in de richting waarnaar de provincie het graag wil hebben. Het zoveelste voorbeeld.
Nette burgers op de barricaden
Het artikel uit de NRC van Daan waar ik vorige week over berichtte heb ik deze keer wel bijgesloten. Misschien als
de Provincie en andere overheden dat nu eens ter harte nemen begrijpen ze waar die “bevlogenheid” bij onder
andere ons vandaan komt. Het is symptomatisch en één op één vergelijkbaar met hier.
Recreatiedruk?
Afgelopen week heb ik het maar weer eens geprobeerd. De noordkant van Rhoon en Poortugaal doorgefietst om te
zien hoe druk het daar wel niet is. Een mooie windstille dinsdagavond die uitnodigt om buiten te vertoeven zou je
zeggen. Vanaf de Kleidijk in Rhoon, langs het Distripark (tussen de “natuurbeheerders” doorfietsend met hun horens
van ca 1 meter spanwijdte) naar de Slotsedijk. Welgeteld 4 vissers en 2 fietsers want het loopt langs verpacht
viswater. Via de Slotsedijk de Varleweg in en op de kruising beide kanten van de Poortugaalseweg ingeslagen. Een
man en kind die 2 golden retrievers uitlaten. Terug naar de kruising en het Bospad genomen door het Valckesteijnse
bos naar Poortugaal. Ik spot 5 jongeren op een bankje die stiekum zitten te blowen en kom via de Hofweg weer bij
de metro uit. In een uur tijd kom je in het hele recreatiedeel van Rhoon-noord & Poortugaal-noord dus nog geen 15
mensen tegen. Bij mooi wandel- en fietsweer. Alleen op het stukje Oudeweg en Rijsdijk ernaartoe heb ik in de
polders al meer mensen zien genieten dan daar op noord in dat bos. Hopelijk gaan de plannenmakers die hier zo
graag “nieuwe natuur willen aanleggen daar ook eens kijken om te ervaren hoeveel behoefte er bij de mensen
werkelijk is. En niet alleen met papieren onderzoeken en veronderstellingen en aannames aan het werk…..
Pak de fiets en ga op Pieperpad!
We kenden al het Pieterpad van Pieterburen naar de Pietersberg maar er is nu, met de vakanties voor de deur, ook
een nieuwe variant zo werd ik getipt, het Pieperpad. Maak kennis met het enige echte aardappelfietspad! Een
likkebaardend lekkere fietsroute van het Friese Lauwersmeer tot het Zeeuwse Heikant, vlakbij de Belgische grens.
Voor meer informatie is er een leuke en informatieve website : http://www.pieperpad.nl
Links:
Ze hebben bij de (lokale) overheden toch zo weinig dossierkennis... het laatste staaltje van ambtelijke
onwetendheid:
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3366359/Kamervragen_gesteld_over_miljoenen_voor_Haringvliet.html
Lastenverzwaring Waterschap voor de boeren, de natuur is vrijgesteld : wie gaat straks voor die 600 ha natuur
betalen ?
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3363427/lsquoLastenstijging_absurd_hoogrsquo.html
En ze blijven maar doordrammen. Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur als kapstok om hun plannetjes aan
op te hangen. We hebben de lat weer vele malen hoger gelegd als wat van Europa “moet” en wat de mensen willen.
http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3369034/Polder_met_natuur_worden.html
Nog een probleem wat we straks krijgen. Het is al gesignaleerd op hoogtijdagen langs het Hooge Veld. Volgens de
geleerden komen al die honderdduizenden Rotterdammers straks in het Landschapspark recreëren. Althans in de
Noordrand, want de rest wordt stiltegebied. Vraag is of er ook voorzien is in parkpolitie of andere toezichthouders?
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3369060/Ruzies_door_honden_en_barbecues.html
Spreuk van de week
De spreuk van de week is deze keer een vrije interpretatie van een bestaand spreekwoord, vertaald naar de plannen
rond het Landschapspark:
“Wie hoogwaardige natuur zaait zal weinig draagvlak oogsten” (TB)
Tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
U heeft misschien nog niet eens Polderkolder 118 gelezen, maar de actualiteit vraagt mij om een korte feed-back te
geven. En dat doe ik dan ook bij deze.

Als reactie op Polderkolder 118 is de Provincie snel gaan nadenken over de teksten op de website en hebben het
vlug aangepast. Dat is uiteraard hun goed recht en ze hadden het geluk dat ik deze editie “vroeg” was en het niet
een heel weekeinde voor iedereen te bekijken was. Zo is de tekst :
“Er is dus besloten om het gebied ten zuiden van de Essendijk in te richten als “krekenlandschap” binnen een paar
uur veranderd in :
“De intentie is om het gebied ten zuiden van de Essendijk in te richten als een krekenlandschap, onder de naam
‘De Kreeklanden’
En er is nog wat toegevoegd: De resultaten van het rapport zullen deels doorwerken in het bestemmingsplan
(afhankelijk van besluitvorming en inspraak). Het is ook een belangrijke bouwsteen voor het uitwerkingsplan.
Maar ze blijven wel vasthouden aan het gebied “ten zuiden van de Essendijk” waar volgens mij een heel stuk op de
tekeningen een andere bestemming heeft. Maar we gaan het zien allemaal. Je moet ze wakker houden blijkbaar, de
oude ambtenarengrap.
Waar ze weer een stuk minder snel mee zijn is het plaatsen van de advertentie van Adri Lagendijk. Maar dat is voor
hen minder urgent want dat is een pleidooi vóór de Boerenvariant en behoud van de polders, en daar zitten ze niet
op te wachten natuurlijk. Mijn bericht daarover en link ernaartoe (http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/310) bleef dus
akelig leeg. Deze is nog steeds niet aangevuld, daarom heb ik de advertentie met het verhaal van Adri maar in
gescand en bijgesloten.
Verder heb ik een mail ontvangen vanmiddag naar aanleiding van mijn opmerkingen in nr.118 over het zonder
overleg wijzigen van de aangeleverde en goedgekeurde tekst. Volgens de provincie “komt mijn boodschap deze
keer goed voor het voetlicht en laat het artikel weinig aan de verbeelding over”. Ze zien het dan ook niet als
propaganda voor de Provincie. Dus niet een belletje met uitleg of excuus waarom zij mijn interview hebben verknipt
en herschreven en een aantal, voor mij essentiële, zaken hebben weggelaten. Daar zijn ze blijkbaar te groot voor,
lijden aan dezelfde grootheidswaanzin als baas Franssen denk ik dan maar. Zelf ben ik zo sportief geweest om een
aantal weken terug, toen ik zag dat hun website “open” stond om te hacken en ik er van alles op had kunnen
wijzigen, dit niet te doen en hen daarvoor te waarschuwen. Maar verwacht zo’n “sportief” gebaar niet terug want een
fout toegeven of erkennen dat ze er misschien naast zitten is natuurlijk niet voor een hogere overheid weggelegd.
De Gemeentegids
Is in dit geval een heel stuk duidelijker en de burgemeester stelt onomwonden dat de gemeente (!) bepaalt volgens
welke richtlijnen het Landschapspark moet worden ingevuld. Vasthouden aan het karakter van het polderlandschap
en samen met onze bewoners en alle belanghebbenden wil de gemeente graag het karakter van de agrarische
cultuur behouden. Als we dan het karakter zien als de aard, het wezen en de gesteldheid van de polders dan
zouden we dus niets moeten veranderen.
Recreatiebehoefte
Van Peter Bos kreeg ik nog een artikel uit de Boerderij hetgeen ik heb bijgesloten over de behoefte aan recreatie en
de druk die dit geeft op de beschikbare (landbouw) grond. Er zitten weer prachtige cijfers bij. 40 keer per jaar gaat
de stedeling naar het groen om de stad dat zich op minder dan 10 kilometer van zijn woning bevindt. Laten we nu
even Rotterdam-Zuid nemen (en nog niet eens de randgemeenten), dan zou dat al een paar miljoen bezoekers per
jaar opleveren hier. Het is een artikel met plussen en minnen denk ik. Wel aardig om te lezen.
Links:
Over de verganzing van het Platteland een stuk van een betrokken en getroffen bewoner…. over het domme gansje.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
En nu is het echt weekeinde en gaan we uitrusten.

Polderkolder 120
Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Het is vakantietijd voor velen van u, maar in de polders gaat het leven gewoon door. De graangewassen staan af te
rijpen, dus mooie “gele” blokken in het landschap en binnenkort verwachten we na de gerst de eerste combines wel
in de tarwe. Altijd een mooie periode vol bedrijvigheid.
Verder is het kwakkelen. Op mails o.a. over publicaties, het Landschapspark en de gevolgde MER en
Inspraakprocedures richting Provincie en Gemeente wordt niet gereageerd dus zal men ook daar wel met vakantie
zijn. Of beantwoording ervan maakt natuurlijk geen deel uit van hun kwaliteitsproces, dat kan natuurlijk ook want ze
zien het daar ook hoofdzakelijk los van elkaar.

Ook in de pers is het een beetje kwakkeltijd. De Botlek opende tenminste op de voorpagina met de Blauwe
verbinding, een plan en persbericht dat al weken terug naar buiten is gebracht en informeert over de wens om de
wateren van Rotterdam-Zuid en het Landschapspark met elkaar in verbinding te stellen. Met natuurlijk alle voordelen
vermeld die in het persbericht staan, de nadelen komen daarin nooit naar voren.
De nieuwe Megafoon
De Nieuwsbrief Megafoon van onze vrienden uit de noordzone van de 750 ha rolde deze week ook in de
brievenbus. Naast aandacht voor ons “landschapmonument” en de onthulling door Pechtold met daarbij de door
VTM geschonken tekstplaquette, een inleidend voorwoord van de voortrekker ervan, Lilian van der Horst. De laatste
alinea is een publicatie waard denk ik:
“Opmerkelijk is de verzakelijking binnen grote (natuur) terreinbeheerders al langer een feit, maar zonder eerlijke
marktwerking. Inonze omgeving zijn Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap grootgrondbezitters met
duidelijke overheidsrelaties. Vanwege het ontbreken van openbare aanbesteding bij beheer en bezit van landerijen
groeit de kritiek op hun bevoorrechting. De “boer op klompen” is van nature een groene ondernemer. De juiste
labeling en faire marktwerking ontbreken nog”.
Een redelijk statement en het geeft weer wat ook hier de problematiek is. Het ZHL is in de eerste
onderhandelingsrondes een “speeltje” van 750 ha beloofd ter compensatie van de Tweede Maasvlakte en houdt
daar dan ook halsstarrig aan vast. Dat inmiddels de situatie veranderd is en de koppeling ermee niet meer aanwezig
zal hen verder worst zijn. Die 750 ha willlen ze ten koste van alles (gratis dus) aan hun bezit toevoegen, dat is
inmiddels wel duidelijk.
Kiezen voor groen - rapporten
Nu het toch een beetje “kwakkeltijd” is, heeft u wellicht de tijd en zin om wat rapporten door te nemen. Dit om te zien
hoe de Provincie op alle mogelijke manieren probeert met diverse eigen onderzoeken en gesubsidieerde bureaus
rapporten boven water te krijgen, die in hun straatje passen en draagvlak bij de lokale bevolking voor hun plannen
aan moeten tonen. De afgelopen maanden is er in ijltempo een berg papier geproduceerd om het draagvlak voor
hun idiote plannen aan te tonen, en dat mag wat kosten. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten en ze hebben
een aantal van die publicaties online gezet. Te groot om in bijlage bij te sluiten, maar met een link ernaartoe kunt u
zelf bepalen of u ze in wilt zien en/of downloaden. Bij deze link vindt u de diverse publicaties:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/18
Zoals bij de “diverse publicaties” het “belevingswaardenonderzoek” van juli, de ruitersport in juni en de diverse
“natuur”-mogelijkheden uit rapporten in mei.
Saillant detail om aan te geven hoe er “gestuurd” wordt met de informatie : het interview ten faveure van de
Boerenvariant met Adri Lagendijk staat er nog steeds niet bij – komende week komt de volgende “advertentie”
alweer, kijken of dat wel in hun straatje past en hoe lang dat dan duurt.
Verder uit de pers:
In de serie "Het Gewilde Westen” van Mike Schellart een artikel over polder Zuidoord in Zuidland. Typerend. Klik op
de artikelen en de tekst komt vergroot in beeld.
http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaper/page11.htm
In Zeeland liggen ze op schema zo wordt gesteld. Maar daar zetten ze hoofdzakelijk slechte landbouwgrond om in
nieuwe natuur. Op IJsselmonde en elders in Zuid-Holland willen ze juist de beste landbouwgrond onder water zetten
of vergraven tot nieuwe natuur. "Ons Zeeuwen bent âk hiere zuunig"
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/6429-natuuraanleg_in_zeeland_op_schema
De moderne techniek maakt het ons mogelijk “gemiste” televisiereportages terug te laten zien. Afgelopen week de
NCRV uitzending (herhaling) over het Nationaal Landschap de Hoekse Waard gemist ?
http://player.omroep.nl/?aflid=8974077
Andere landschappen ? http://nationalelandschappen.ncrv.nl/ncrv?nav=seqmjEsHtGATmKnJgyBnyB
Een soort plan dat Natuurwinst voor onze polders had maar dan anders.....
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/6443-singelgolfbaan_in_hoeksche_waard
Dat was het wel weer – we gaan ons opmaken om te kijken of Feyenoord er dit jaar wat beter voor staat. Tot een
volgende Polderkolder.
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