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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het vorige week voorspelde oogsten is in volle gang, dus volop activiteit in de polders. Op de goede manier wel te
verstaan. Op de andere fronten is het rustig, te rustig lijkt het wel. Stilte voor de storm? Er is wel weer een en ander
te melden. Persoonlijk hou ik me deze dagen bezig met een deel vakantie vieren in eigen omgeving door (soms
samen met Marjan) de gebieden in de omgeving te verkennen per fiets. Na eerder al de verbazing te hebben
uitgesproken over de weinige bezoekers in het Valckesteijnse Bos moet ik inmiddels erkennen dat het in het
Bernissegebied (dinsdagmiddag 28/7) als voorbij Heerjansdam (vrijdag 31/07 langs de Oude Maas en rond de
Devel) niet veel beter is. Je komt er hoegenaamd geen mens tegen. Wel lekker rustig natuurlijk, maar waar is nu
die behoefte aan al die nieuwe natuur hier op de eilanden? Op de dijken en de polderwegen kom je namelijk wel
wandelaars en fietsers tegen.
Interview Thedie / Adjan in AD van woensdag
Bijgesloten een reportage uit het AD van woensdag j.l. waarin Adjan Vos en Thedie Binder met de reporter van het
AD op stap zijn geweest naar een ander in het verleden aangelegd Landschapspark, namelijk Hitland (bij
Nieuwerkerk a/d IJssel). Onder de titel : “Rhoonaars nemen een kijkje in Landschapspark Hitland”.
De standpunten kunt u nalezen, opmerkelijk is de constatering van de vorige eigenaar, ex-wethouder en ex-boer in
het gebied Maarten Molenaar. Namelijk dat de mensen het oude stuk open gebied, waar niets aan gebeurd is en
geen nieuwe natuur is aangebracht, het meeste waarderen. Logisch volgens ons, daarom moeten we ook hier geen
nieuwe natte natuur en waterpartijen gaan maken. En dat er eigenlijk héél weinig recreanten komen. Uiteraard
reageert de gedeputeerde van de Provincie op geheel eigenwijze wijze. Volgens hem zien de mensen, zo is uit hun
onderzoek gebleken, graag wilde natuur en water. [ Maar dat is een gemanipuleerd onderzoek. Een keuze tussen
een kaal winters aardappelenveld en een ander (te) vergezicht als polderlandschap tegenover een aantal andere
“gezellige” zomerse plaatjes en foto’s met daarbij ook nog de bestaande grienden als nieuwigheid. Die keuze ligt
voor buitenstaanders voor de hand.( red.)] De inbreng van de beide voorvechters van de polders in Albrandswaard
is volgens hem als volgt samen te vatten: “zij hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een aantal beeldbepalende
boerderijen behouden blijft “ (!!!). Waar haalt hij het vandaan, of ze niets anders doen en gedaan hebben. Zij
wensen dat dat allemaal behouden blijft maar als de Provincie doorgaat met hun plannen, gaan als die boerderijen
kapot en/of op de schop. Daar is al mee begonnen. De reportage vindt u bijgesloten.
Het loopt met de provincie de SPUIgaten uit ……
De Polder Zuidoord en Beningerwaard bij Zuidland moeten ook onder water. Maar de bewoners en gemeente
Bernisse geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Ze gaan ook een tegenoffensief en actie beginnen met
o.a. een actiewebsite. Zodra de inspraak begint en de site “af” is zal ik u er naartoe linken. Via de concept-site werd
ik wel geattendeerd op een website tegenover dit gebied aan het Spui, namelijk de Leenherenpolder bij
Goudswaard. Daar zit een agrariër die alles heeft gedaan wat men tegenwoordig zo graag ziet. Verbreding van zijn
bedrijf, natuur, recreatie, duurzaamheid noem maar op. Niets mis mee, maar wat zegt de Provincie? Wegwezen en
onder water zetten. Lees over deze ongelijke strijd op zijn website, http://www.natuurfreak.com en dan bij
“Nieuwsbrieven” die van 13 mei …… http://www.natuurfreak.com/bekijkmailing.php?id=35 . Ook de hoofdstukken
“Visies” en “Problemen” zijn het lezen zeker waard. Als je dit leest als ondernemer, wie wil er dan straks ten zuiden
van de Essendijk het gebied gaan beheren? Dat kan alleen een gesubsidieerde instelling zijn die aan niemand
verantwoording schuldig is….
De advertenties van de Provincie
Voor u die de Schakel niet ontvangt, wederom bijgesloten een advertentie. Ditmaal een toekomstig bewoner aan
het woord die tweeledig spreekt. Ze wil graag diverse zaken houden die er nu zijn (niks op tegen) maar wil ook
graag veel veranderen (waarom dan hier komen wonen vraag je je af?). Duidelijk iemand gevonden die het wel ziet
zitten met de landschapsparkplannen van de Provincie – wel vraag ik me af of ze hiervoor gekozen hebben en
naartoe komen vanwege de polders en omgeving zoals het nu is of zoals ze hopen dat het straks zal gaan worden?
We zullen haar het voordeel van de twijfel maar geven, wellicht heeft de Provincie haar mening niet juist
weergegeven, want dat doen ze wel meer kan ik uit ervaring vertellen. Neem die maneges waarover ze het heeft,
die zijn er al. Koeien zijn er ook op verschillende boerderijen, van melkvee tot vleesvee, zelfs op de door haar
genoemde Buitenhof. Van “ergens een voetbalveld” zijn er meerdere en die kinderboerderij heb je hier niet nodig.
Dat heb je in de stad, hier heb je echte boerderijen om alles te ervaren. Ook: een koeienboerderij is mooi maar wel
“op geluidsafstand” van de woningen. Dat zijn natuurlijk eisen waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Die boeren
zitten hier al eeuwenlang, jullie komen er bij in de buurt wonen dus daar kies je voor. [Weet u niet hoe het allemaal

in elkaar steekt? Lees dan eens deze weblog van een toekomstige buurman…. http://www.ltonoord.nl/nl/25222763Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html ].
Mevrouw de Moree heeft blijkbaar de Polderdagen nog niet meebeleefd en dat is jammer – maar het is ook een
mening moet u maar denken. In elk geval welkom in de polder en het echte leven zal ik maar zeggen – een beetje
valse start is het wel. Het verhaal staat in elk geval weer heel snel op de site www.kiezenvoorgroen.nl onder de
“publicaties” rond het Buytenland. Waar inmiddels na 2 weken ook het stuk van Adri Lagendijk over de
Boerenvariant is toegevoegd. Eindelijk.
Andere links …..
We zijn verkocht als compensatie voor de Tweede Maasvlakte, maar daar zit voorlopig behoorlijk de klad in. De
ondernemers daar vragen om bezinning en heroverweging van de plannen, het voortschrijdend inzicht. Hoe zit dat
met ons gebied? Wanneer komt hier een kentering?
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fjuli%2FTweede+Maasvlakte+l
eidt+tot+leegstand+in+haven
Het Groene Hart heeft regelmatihg aandacht in de pers. Nu gaat de gedeputeerde er vakantie vieren om te ervaren
hoe mooi het er wel niet is.
http://www.ad.nl/groenehart/gouda/3366454/Gedeputeerde_viert_vakantie_in_Groene_Hart.html
http://www.ad.nl/groenehart/3384393/Investeringen_in_Groene_Hart_te_traag.html
In de Drechtsteden beginnen ze ondertussen ook de woorden en toezeggingen van de Provincie op waarde te
schatten
http://www.ad.nl/drechtsteden/3376442/Boerenverzet_tegen_natuur.html
De “cursus voor buitenlui” die binnenkort in den lande gevolgd kan gaan worden is ook het onderwerp van de
weblog van Tammo. Mocht u hem hierboven gemist hebben bij deze de link : http://www.ltonoord.nl/nl/25222763Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
De link naar het Gewilde Westen in de vorige editie schijnt niet goed gewerkt te hebben – hierbij nogmaals de juiste
versie:
http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaperarchive/2009/07‐18/epaper/page11.htm
Dat was het wel weer denk ik - tot een volgende Polderkolder en geniet van de polders en de arbeidzame (lange)
dagen.

POLDERKOLDER 122
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Wederom een uitgave om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond ons poldergebied of die er mee
te maken hebben.
Het volgende heb ik voor u opgetekend deze week:
Komkommertijd op de redactie (1)
Nu de nieuwsstroom een beetje opdroogt in de vakantieperiode zie je een vreemd verschijnsel. Zoals in een droge
en warme periode met sloten en singels. Daar komt van alles en nog wat bovendrijven. Van rotte planten tot
blauwalg, botulisme en dooie vis. Met de nieuwsgaring lijkt het niet anders. Opeens wordt je "verrast" met een
krantenartikel in de Botlek en een bericht van iemand waar je nog nooit van gehoord hebt en die de gelegenheid
krijgt opeens een mening te ventileren. In dit geval iemand van de PvdA uit Rotterdam die denkt een claim te
kunnen leggen op onze polders, zoals blijkt uit het bijgesloten artikel en webstuk
(http://www.pvdarotterdam.nl/nieuwsbericht/5294)

Uit de fractie

Uitkomst onderzoek Buytenland ondersteunt visie PvdA
Ma 3 Aug 2009 - Redactie

Ruim twee derde van de Rotterdammers geeft de voorkeur aan ruige natuur en water voor de inrichting van het 600 h
recreatiegebied, Buytenland, in de gemeente Albrandswaard. Dat is één van de voornaamste conclusies uit het Belev
uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid Holland (juli 2009). De PvdA Rotterdam, al jaren groot voorstander va
van Rotterdam, is blij met deze uitkomst en vraagt het Stadsbestuur de uitkomst van het onderzoek mee te nemen in d
De Provincie Zuid-Holland gaat een nieuw natuur- en recreatiegebied creëren ten zuiden van Rotterdam, in de gemee
hectare grote Landschapspark Buytenland is vooral bedoeld voor inwoners van de regio Rotterdam en moet rond 202
discussie bestond over de inrichting van het gebied heeft de Provincie Zuid Holland opdracht gegeven te onderzoeke
Rotterdam willen recreëren en genieten van de natuur. De uitslag van het onderzoek is duidelijk: twee derde van de r
en wilde natuur. Een beeld dat overeenkomt met het beeld dat de PvdA Rotterdam heeft bij een bos in het Zuid-Holla
Maas.
Claus Verbrugge Raadslid PvdA:”Het is geen geheim dat de PvdA graag meer bos wil in de omgeving van Rotterdam
geschikte locatie voor. Nu ook uit het onderzoek blijkt dat de Rotterdammers de voorkeur geven aan een wild en ruig
Rotterdamse stadsbestuur vragen deze uitkomst serieus mee te laten wegen in de procedure rondom het bestemmings
de Rotterdammers ligt, hebben we er in 2021 een prachtig recreatiegebied erbij.”

Alsof Rotterdam iets te maken heeft met een bestemmingplan van Rhoon - waar zijn we toch mee bezig met al die
politieke randfiguren die allemaal menen een mening te moeten ventileren en rechten te kunnen claimen op “onze"
polders. Waarschijnlijk ook weer zo'n Martin Huls figuur van de gestampte pot of gewoon een salonsocialist die
nooit wat heeft bijgeleerd? Als je iets maar vaak genoeg zegt ga je vanzelf in je eigen sprookjes geloven. Laat
Rotterdam eerst nu eens proberen hun eigen zaakjes op orde te krijgen en te luisteren naar wat de Rotterdammer
echt willen.
Namelijk dat onderzoek van vorig jaar in het kader van Rotterdam Groen eens doorlezen. Toen zijn duizenden
Rotterdammers ondervraagd (en niet 150 zoals bij het gemanipuleerde belevingswaardenonderzoek van de
Provincie) en die hebben duidelijk aangegeven meer groen te willen in de stad, in hun straat en eigen wijk; maar
zeker het groen niet te gaan (be)zoeken in de polders van Rhoon en omgeving. Een paar wilden wel eens gaan
wandelen in de grienden, maar ze wilden zeker niet er op uit trekken. Echter, dat is een onderzoek dat niet past in
de plannen van de Provincie, dus wordt het doodgezwegen en hebben ze zelf het geheel nog eens onderzocht met
een dusdanige vraagstelling en aan zo weinig mensen dat de uitkomst hiervan hen beter uitkomt. En waarmee ze
richting Den Haag aan kunnen tonen dat er draagvlak is voor hun plannen! En daar zouden wij dan onze
schitterende polders voor moeten opofferen.
Zo’n man weet gewoon niet waar hij het over heeft. Er is al heel veel bos aangelegd ten zuiden van Rotterdam (het
Valckesteijnse Bos, bos Rhoon-Noord, het Zuidelijk Randpark en Clarabos langs de A15 , het Ruigeplaatbos bij
Hoogvliet, Oosterpark Ridderkerk) en er zit nog een Develbos en Waalbos in de planning. Allemaal op IJsselmonde
en allemaal bossen waar je geen sterveling tegenkomt. Alleen aan de randen, als hondenuitlaatplaats. Als mensen
in een bos willen wandelen gaan ze naar een echt bos, en niet naar een nieuwe natuur plantage met rijtjes
populieren waar je tussen de manshoge brandnetels, distels en bereklauwen door moet manoevreren.
En dat water waar ze ook zo naar verlangen? Lekker gaan varen in de Amsterdamse grachtengordel want daar zijn
ze ook fan van las ik wel op hun site.
Zo, dat lucht weer eens lekker op. Eén kanttekening – er staat boven “visie PvdA”, maar ik weet zeker dat onze
Albrandswaardse afdeling deze visie niet deelt.
Komkommertijd op de redactie (2)
Het is niet echt druk op de redactie van de Polderkolder, er komt niet veel nieuws los deze weken. Veel mensen
met vakantie en zelf neem ik ook af en toe een vrije dag, van een echte vakantie komt het denk ik niet dit jaar. Maar
die dagen vrij benutten we dan door te gaan fietsen in de omgeving. Deze week hebben we de noord-west kant van
de Hoekse Waard gepakt, buitenlangs van de Heinenoordtunnel, langs de Oude Maas en het Spui tot aan de

Korendijkse slikken. Dan bezoek je het bezoekerscentrum van het Hoekse Waards Landschap bij Klein Profijt en
kun je alleen maar “jaloers” worden dat ze het daar zo voor elkaar hebben. De dingen die je daar leest en
meeneemt over Deltanatuur zijn dan weer wat minder, maar fiets je van Nieuw-Beijerland tot Goudswaard zie je
alleen maar akkerbouw met bloemrijke akkerranden. Daar volledig geaccepteerd en geïntegreerd ter bescherming
van het Nationaal Landschap. Op IJsselmonde wil men er nog niet eens naar kijken, laat staan over praten. Eeuwig
zonde en zoveel gemiste kansen om ook hier samen met de boeren (en de Boerenvariant) tot een duurzame
inrichting van het gebied te komen.
Geluidsscherm A-15
Aan het eind van de Rijsdijk is de “slip weg” en vervangen door een 57 dB bord, oftewel 57 decibel. De volgende
stap voor de bewoners is, nu de route naar het slibdepot wordt omgelegd, te komen tot een geluidsscherm langs de
Groene Kruisweg en A-15. Dit om straks meegenomen, gemeten en gewogen te worden bij de verbreding van de
A-15 in het MaVa-traject. Daar zou deze week een overleg over plaatsvinden maar dat is even over de zomer
getild. De Dijkers blijven echter attent!
Nog een knipsel
De column van de LTO voorzitter die vandaag in de Nieuwe oogst is verschenen heb ik voor u in bijlage als
worddocument bijgesloten. Wellicht levert dit wel weer nieuwe fans voor de polderkolder op, wie zal het zeggen. Ik
mag aannemen dat een aantal belanghebbende ambtenaren het ook leest, dus wellicht leidt het tot iets.
Links;
In diezelfde Hoekse Waard komt er nu ook een soort “Natuurwinst” op gang, de groep investeerders die ook hier op
het eiland destijds een plan heeft ingediend om een extensieve in het landschap passende golfbaan aan te leggen.
Hier horen we er niets meer over, daar is er zeker al meer ruimte voor….
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3412586/Singelgolfbaan_unieke_kans_voor_boeren_en_spelers.html
De buurman en voorzitter wijst in zijn weblog op nog een ander gevaar van het verruigen van het landschap zonder
onderhoud etc. En het is een reëel gevaar zag ik vrijdagavond op een fietsrondje, want achter het Forensisch
Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden in poortugaal hebben ze de dijk langs de oude Maas in de fik gestoken
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
En op deze site krijgt u een onderzoek te zien waarin sommige mensen aangeven de boerenschuren etc. toch zo
lelijk te vinden in het landschap. Maar het commentaar van de schrijfster laat aan duidelijkheid niets te wensen over
volgens mij.
http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaper/810127.htm
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Wederom een editie van deze elektronische Nieuwsbrief met wetenswaardigheden van en rond onze polders. Sorry
voor de grote bijlage maar hij is het lezen waard. Uiteraard hebben we niets tegen de Twede Maasvlakte, het is
goed voor de nationale en Rotterdamse economie maar de randvoorwaarden gaan ons wel aan. Zoals de
natuurcompensatie in onze polders en de verkeersafwikkeling die ons gebied doorkruist.
Oorlog in de polder…..
De oorlog van boer Kok gemist? Een indrukwekkende documentaire van een boerengezin die tegen de overheid en
ambtelijke molens vecht. Trek er eens een uurtje voor uit om deze ervaring terug te zien. De link naar de uitzending
staat op deze website onder de foto van boer Kok. Even de reclame afwachten en dan start de documentaire.
http://human.nl/?pg=nws&nwsid=3138
De Nieuwe Oogst ; Het Gewilde Westen
Nogmaals de column van Tammo Beishuizen, maar er staat ook weer een aflevering van Het Gewilde Westen van
de hand van Mike Schellart. Ditmaal heeft hij een bezoek gebracht aan de Krimpenerwaard om te ervaren hoe de
burgers daar tegen de Provinciale plannen en het Veenweidepact zijn. Leeswaardig en ze hebben een website
www.geenweidepact.nl
De column vindt u op pagina 9 : http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaper/page9.htm ,

het artikel op pagina 13 : http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaper/page13.htm
Op het artikel gaan staan en dubbelklikken - het artikel opent dan onderaan de pagina.
De Provincie heeft lak aan de plaatselijke bevolking en belangen
Door heel zuid-holland waart het provinciale spook zo’n beetje rond. Overal waar ze denken land te kunnen
veroveren worden claims gelegd onder de noemer van natuur en algemeen nut. Volgens mij doen ze dat zelfs in
Rusland en China al niet meer, maar de kliek van Franssen is aan niemand iets gelegen. Misschien dat we zijn
Wassenaarse achtertuin maar eens moeten laten onteigenen voor 7 Euro/mtr, onder water zetten en van zijn huis
een bezoekerscentrum of museum maken. Moet je eens zien hoe belangrijk hij recreatie en natte natuur dan ineens
vindt.
In ieder geval is nu ook de Gemeente Bernisse min of meer de wacht aangezegd. Er komt een inpassingsplan om
de polder Zuidoord om te toveren tot natuurgebied en het door de gemeente aangeboden alternatief, met draagvlak
van bewoners en belanghebbenden, wordt naast zich neergelegd. Onder het motto dat het te duur zou zijn, want
de Provincies zetten hun geld (van u en mij) tenslotte liever op een bankrekening in IJsland. Dat is nuttiger.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Faugustus%2FProvincie+zet+polder
+Bernisse+onder+water
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/6890-geen_eilandjes_in_haringvliet
Nu vind ik de daar aangehaalde gedeputeerde Leendertse voor Deltanatuur ook wel van het Jan Franssen en
Martin van Eygelshoven-Huls kaliber. Want in de Nieuwsbrief “Tij Schrift” van juni laat hij optekenen dat het zo
belangrijk is om de mensen in het gebied erbij te betrekken. “Er zal goed worden geluisterd naar wensen uit de
streek”. Allemaal praatjes en zoethoudertjes die op papier mooi staan maar in de praktijk niet uitkomen. Lees het
maar na op de website www.deltanatuur.nl of in de Nieuwsbrief van juni. Om een indruk te krijgen hoe de heer
Evertse in de diverse projecten staat is ook het interview in “Van Nature” wel aardig.
http://www.deltanatuur.nl/temp/3995588/Van_Nature_-_interview_Joop_Evertse_Juni09.pdf
De site van de polder Zuidoord is inmiddels weer wat verder opgebouwd, en daar kunt u meehelpen om deze
Haagse bemoeizucht tegen te gaan en de gemeenten en bewoners zelf over hun gebied te laten beslissen. Straks
hangt in onze polders wellicht hetzelfde scenario op de loer, dus moeten we elkaar helpen denk ik. Ga dus naar
www.zuidoord.nl en geef uw mening. In de hoop dat er daar wel wat mee gedaan wordt en er niet, zoals bij ons,
alles op één inspraakhoop geveegd wordt.
Groen op IJsselmonde
De mail was vorige week amper vertrokken of er stond dinsdag in de regiobijlage van het AD een verhaal van
Rijnmond weerman Ed Aldus en het groen in Barendrecht. Hij vond dat er genoeg was, maar voornamelijk – en dat
was wel typerend de constatering die ik ook had gemaakt over ons IJsselmonds bosgebied – bezocht hij dat om de
hond uit te laten. Met name het Kooiwalbos vond hij daar zeer geschikt voor. Bossen op IJsselmonde? Alleen
geschikt om in de rand ervan je hond uit te laten…..
Maasvlakte 2 : naar de Raad van State
Een artikel uit de weekendbijlage van Volkskrant kreeg ik toegezonden met een verhaal over de Maasvlakte. Wel
groot maar lezenswaardig. De conclusie van “de Maasvlakte manager” is simpel : van de procedures tegen de
Tweede Maasvlakte die nog lopen slaapt hij geen nacht minder. En dat opeens alle eerdere bezwaarmakers zoals
Milieudefensie en andere groenlingen (zonder het geel) op het laatste moment afhaakten riep wel vragen op bij de
journalist. Begrip voor elkaars standpunten? Lariekoek, gewoon dreigen om de subsidies en donaties stop te
zetten, dan fluiten ook groenlingen wel een ander lied….
De gang naar de Raad van State kan echter ook positief uitwerken. Want deze hebben toch maar besloten om het
uitdiepen van de Westerschelde stopte zetten - accoord met regering van België of wie dan ook doet er niet toe.
Stoppen ermee. Gaan we dat straks met Maasvlakte 2 ook beleven?
http://www.ad.nl/binnenland/3401272/Wantrouwen_zit_diep_bij_de_zuiderburen.html
http://www.ad.nl/binnenland/3426904/Vlaanderen_ontbiedt_Nederlandse_ambassadeur.html
Uit de pers
In De Schakel van deze week een advertentie van de Provincie, nu als een interview met Jan Binder. Zijn mening
kennen we inmiddels, ik heb al eerder zijn visie via de Polderkolder weergegeven, maar het is wéér een
voorstander van de Provinciale plannen. En het staat weer erg snel op de website bij de publicaties op Kiezen voor
Groen. Zo worden we overspoeld met mensen die het allemaal wel zien zitten en van die 5000 + 1500 andere
meningen hebben we er nu 1 terug kunnen lezen. De Provinciale democratie op zijn best moet u maar denken. Er

wordt gestuurd, gemanipuleerd en geïndoctineerd dat het een lieve lust is. Krijgt u De Schakel niet? Lees Jan’s
visie bij http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/310
De tekst op die website is inmiddels ook wat aangepast maar nog steeds niet naar waarheid. Bij het nut en de
noodzaak wordt nog steeds gezegd de bescherming tegen bebouwing etc. Dat is natuurlijk klinkklare onzin, want
met een goed bestemmingsplan of aanwijzing tot nationaal landschap kun je die bebouwing ook tegengaan. De
gemeenten en Provincie keuren zelf de afwijkende plannen daarop goed, dus om het groen te houden is heus dit
Landschapspark met neiwue natte natuur niet nodig.
En we hebben het nu over "de leisurebehoeften" van de inwoners uit de stadsregio. Mensen hebben geen hang
naar vrije tijdsbesteding en recreatie meer maar naar “leisurebehoefte”. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/16
Links:
Het linken naar de regionale uitgaven van het AD wordt er niet makkelijker op helaas. Nu de krant wordt
overgenomen door de Belgische Persgroep kun je zien dat er in het beleid van de regionale edities en de vrije
nieuwsgaring een kentering komt. Oftewel, op de website van het AD zijn de “gratis” links naar de regionale edities
verdwenen en vind je alleen nog maar de editie Rotterdam terug. Dus linken naar berichten uit de regio via het AD
moeilijker, toch blijven we ons best doen voor u.
Plattelandswoning is een term die nieuw lijkt te worden ingevoerd. In dit verband slechts één voorbeeld genoemd,
maar er zijn er meer denkbaar zoals Tammo opsomt.
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/6880-plattelandswoning_tegen_leegstand
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Suggestie voor de ondernemers in het landschapspark Iets voor de toekomst en als “eten rond de stad” . Eten per
meter - wie volgt?
http://nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/6856-boer_verkoopt_groenten_per_meter_grond
En verder tot besluit…..
Gewoon een leuke website van een vrouw uit de stad die naar het platteland is verhuisd als boerin. Niet zo idyllisch
als in “Boer zoekt vrouw”, wel zo leuk…..
http://www.ikbenboerin.nl/index.php?op=viewpage&page=1
Een mooi weekeinde gewenst en tot een volgendePolderkolder
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Goedenavond polderburen en belangstellenden,
Begin deze week dacht ik nog dat er gerust een editie overgeslagen zou kunnen worden, het leek tenslotte nog
komkommer- en vakantietijd. Maar de actualiteit geeft voldoende voeding om deze wekelijkse “sleur’ niet te
doorbreken. Ik moet zelfs een aantal bijlagen en commentaren doorschuiven naar volgende week.
De Provincie : Excursie Oeverlanden Hollands Diep
Om zoveel mogelijk mensen in hun eigen sprookjes te laten geloven (de herhaling is tenslotte de kracht van de
reclame) heeft de Provincie het zoveelste uitje verzonnen naar een gebied dat in de verste verte niet lijkt op de
plannen van onze polders. Enig voordeel is dat ze allemaal een dag uit het gebied zijn en dus een dag geen kwaad
kunnen aanrichten. Ze hebben namelijk een hele buts met mensen en organisaties uitgenodigd die niets met de
polders van doen hebben om met hen mee te gaan kijken bij de Oeverlanden aan het Hollands Diep bij Strijensas.
http://www.deltanatuur.nl/content.asp?kid=10026877 . Dat is een buitendijks gebied, vergelijkbaar met Klein Profijt
wat dat betreft, waar natte natuur is aangelegd. Ze rechtvaardigen het bezoek omdat er zaken en kenmerkende
overeenkomsten zijn te zien zijn zoals:
- komt uiterlijk overeen met toekomstplannen Provincie (let wel….. hún toekomstplannen!)
- agrarische historie ;
- begrensd door grienden ;
- zonering van recreatie naar (wilde en natte) natuur;
- begrensd door reguliere landbouw
Het lijkt in de verste verte niet op onze polders want er is daar o.a. getijdenwerking etc. Zo’n gebied zou je hier heel
goed kunnen realiseren door bijvoorbeeld de golfbaan Nieuwe Polder en het Hoge Veld af te graven, dan krijg je

een vergelijkbaar gebied - dus als dat de insteek is zou het nog enig nut hebben. Maar dat gaat niet gebeuren, dus
is het gewoon weer een gezellig uitje met gelijkgestemden op onze kosten waarbij NIEMAND van de
belanghebbenden uit de polders (boeren, burgers) en/of de begeleidingscommissie is uitgenodigd. Nu het verhaal
uitlekt en de lijst met genodigden (Zuid-Hollands landschap, Provincie, Natuurmonumenten, Waterschap,
Vogelwacht, Vogelgroep, Staatsbosbeheer, Gemeente, Carnisse Grienden, PPA, Bureau Stroming, Natuur en
Recreatieschap) rondgaat wordt opeens natuurlijk de gelegenheid geboden ook aan anderen om in te schrijven.
Oftewel, als er geen signaal door het PPA was afgegeven “van hoe zit dat” had je nooit wat gehoord en hadden ze
na afloop kunnen communiceren dat er met de stakeholders een werkbezoek was gebracht aan …… en kunnen ze
weer “draagvlak’ voor hun plannen naar buiten brengen. Wie of wat er verder aan deelneemt interesseert me
verder niet maar het gaat om de manipulatie van het gehele proces…
Artikel in Maasstad weekbladen : Provincie ontwaakt…
Maar zie wat er gebeurt. Er komt ruis op de lijn want de plaatselijke politiek begint er ook een beetje genoeg van te
krijgen. Er verschijnt een artikel in Maasstad weekbladen “een heel vervelend gevoel” en “geschokte reacties op
onderzoek van de Provincie”. ( Bijgesloten maar zie ook www.mijnmaasstad.nl > editie Hoogvliet / Barendrecht >
pag 3). Dat kan de Provincie natuurlijk niet hebben, dus gaat er dezelfde donderdag een verhaal per mail uit naar
de mensen die in eerste instantie zijn overgeslagen voor het bezoek aan de Oeverlanden. Niet dat er inmiddels
bewoners of boeren aan de lijst zijn toegevoegd natuurlijk. Maar ze begrijpen dat de autoritaire opstelling en het
volgen van de eigen agenda wellicht tegen ze gaat werken. De mailwisseling erover heb ik voor de beeldvorming
maar even ge-pdft en bijgesloten. Er wordt natuurlijk uitvoerig ingegaan op de beweegredenen van deze excursie
en de toegevoegde waarde. Daaraan heb ik juist sterke twijfels. We zijn in het verleden al op sleeptouw genomen
naar de Hoekse Waard om daar de akkerranden te gaan bekijken en dat willen ze niet meenemen in de plannen, is
niet natuur genoeg. Daarna zijn we op excursie meegenomen naar Zeeland om Zeeuwse natuurakkers te bekijken
maar dat vinden de plannenmakers ook maar niets. Dit terwijl onze boeren aan deze varianten best mee willen
werken zoals ingetekend in de Boerenvariant. Het enige voordeel dat zo’n excursie zou hebben, is het van
gedachten wisselen en begrip kweken voor zienswijzen. Maar daar de Provincie daar toch niet naar luistert heeft
ook dat geen nut en kost het alleen maar geld. Water naar zee dragen, maar dat interesseert ze niets. Ze hebben
er genoeg van en de bodem is nog niet in zicht.
Het hierboven aangehaalde rapport : belevingswaardenonderzoek
Deze week kreeg ik de papieren versie ervan onder ogen, onderverdeeld in een onderzoek naar de aanbodzijde en
naar de vraagzijde. Ik kom daar in een volgende Polderkolder wellicht dieper op terug. Is overigens ook na te lezen
op de website ; http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/18 bij “diverse publicaties”. Nu even vlug koppen en conclusies
gesneld en doorgelezen en één zinsnede viel me al op, namelijk op pagina 9 , middenin, bij de aanleiding van het
onderzoek aanbodzijde: “het gebied Landschapspark ligt in de deelgemeente IJsselmonde van de gemeente
Rotterdam “.
Dat geeft voor mij al een stuk van de kwaliteit weer en of er iemand naar heeft gekeken en doorgelezen bij de
gemeente en provincie. Krijgt die PvdA voorman uit Rotterdam toch nog gelijk en gaat Rotterdam alles inrichten !
Het PPA heeft er wel tijd voor vrij kunnen maken en een gedegen reactie opgesteld over het rapport. Deze vindt u
dan ook bijgesloten.
Hoogtij voor Laag Nederland
Het zoveelste rapport van een club die een visie geeft over dit gebied, opgemaakt in juni 2008. We kennen al veel
spelers uit de natuurhoek, maar ook het WNF wil graag de zaak hier opnieuw inrichten, zelfs met rood
(huizenbouw). Het werd mij vorige week via via toegezonden met een aantal kanttekeningen en aandachtspunten.
Maar het is 2 Mb, dus te groot om hier ook nog eens als bijlage in te sluiten. Houdt u dus ook tegoed van me.
Uit de pers : polder Zuidoord te Zuidland
Het onder water zetten van polder Zuidoord en de “inpassingsplannen” van de Provincie tegen de wil van de
gemeente Bernisse in, heeft in elk geval de landelijke pers en politiek gehaald. Twee artikelen in de Telegraaf
geven in elk geval de problematiek aan en daar zijn vragen over gesteld. De beide artikelen zijn me doorgestuurd
door de heer Verheij, supporter van onze polders en abonnee op o.a. ook de Polderkolder. Bedankt daarvoor, we
hopen hier hetzelfde te kunnen bewerkstelligen.
Ook een radio- en televisieregistratie kunt u terugkijken op TV Rijnmond. Ze spreken daar wel over de
Zuidplaspolder maar het is Zuidoord, slip of the pen. Maar het is ook wel verwarrend met het Zuiderdieppolder, de
Zuidpolder, de polder Zuidoord en de Zuidplaspolder – allemaal gebieden die onder druk en in de belangstelling
staan.

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Faugustus%2FBoeren+in+de+
Zuidplaspolder
Verder komt Polder Zuidoord ook weer terug in de wekelijkse weblog van de buurman en boerenbondsbons
Beishuizen. Laat ook aan duidelijkheid niets te wensen over en nu maar hopen dat het “ergens” gelezen wordt en
ter harte genomen. Van het kleinste kamertje tot de Eerste en Tweede Kamer aan toe.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
In de Schakel op de voorpagina een mooie foto van Kor van Pelt over de oogstwerkzaamheden in de polders, een
plaatje wat ons allen dierbaar is en waar we bewust voor kiezen en gekozen hebben. Van mij mag dat elke week
zo, inclusief het bijschrift: http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=496
Wat we ook lazen vanmorgen in de ochtendkrant was een kort bericht over de brand achter de Johannahoeve in
het AD/RD regio Rotterdam. De betreffende journalist of redacteur zou eigenlijk wat vaker in de polders moeten
komen of meelopen met onze Polderdag. Dan zou hij namelijk het verschil tussen hooi en stro kennen en schrijven
dat er een bult STRO in brand is geraakt. Net zo erg natuurlijk, maar het geeft maar weer aan dat de polders ook
een educatieve functie hebben.
Links:
Een oplossing voor de blauwalgen in onze recreatiewateren zoals Koedood en Gaatkensplas in de maak?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/7026-goudalg_verorbert_blauwalg
Akkerranden, niet alleen in de Hoekse Waard en Groningen in opmars, ook in de “moderne” Flevopolders gaan natuur en boeren goed samen.
Hier kan dat niet natuurlij, althans dat stellen de Provincie en haar Groene vijfde colonne.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/7087-akkerrandproject_zoekt_deelnemers

Agenda:
02 september: bezoek aan de Oeverlanden Hollands Diep (alleen voor genodigden, dus nodig uzelf uit bij
s.veraar@pzh.nl )
19 september: Nederland, je kunt de boom in ….. een initiatief om zelf in de boomgard je appels te gaan plukken.
Zie deze site :
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=1608485390774338,10322830,true
Dat was het wel weer even denk ik – een mooi weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
We zijn er weer wat vroeger bij deze editie, maar dat komt omdat ik dit weekeinde gastheer mag spelen bij de GP
van België, oftewel donderdagavond voor een paar dagen weg. Dat zijn weer de leuke kanten van mijn werk
uiteraard, hoewel het nog steeds werken is. Waarmee ik dus de kans loop niet het laatste nieuws uit de lokale
bladen aan u door te kunnen spelen of becommentariëren – deze komen hier pas op vrijdag – maar dan houdt u
dat eventueel tegoed.
Reactie van de Provincie
Op mijn vorige Polderkolder met het commentaar op de excursie van 2 september naar de Oeverlanden is
wederom uitgebleven. Zoals eerdere mails die ik rechtstreeks aan hen toezend, maar waarop geen reactie komt.
Waarschijnlijk denken ze daardoor net te doen of ik niet besta en dat het dan vanzelf ophoudt. Maar de hakken
gaan daardoor alleen nog maar verder in de klei. Zo heb ik bijvoorbeeld gevraagd waarom ik de gelegenheid niet
heb gekregen om mijn zienswijze op de MER-goedkeuring (er zijn verkeerde tekeningen en aannames gebruikt) toe
te lichten maar daar hoor je niets over. Ook heb ik gevraagd waarom de 1650 elektronische inspraakreacties via
onze website als één inspraak worden gezien hetgeen volgens mij niet conform de afspraak is : ook geen reactie.
Ze hebben van hun communicatieadviseurs duidelijk de opdracht gekregen om niet te reageren, want daardoor
wordt de commotie tenslotte alleen maar groter. Dus doen ze wat in hun ogen goed is en gaan zonder enige vorm
van overleg met bewoners en belanghebbenden gewoon door met het organiseren van uitjes en tripjes die niet
terzake doen. Om over het invullen van het ontwerpbestemmingsplan nog maar te zwijgen, want ze gaan ver van

de Albrandswaardse variant zitten met veel nat en robuuste natuur. Als ze dan wat moeten toegeven komen ze
altijd nog uit op wat zij graag minimaal zouden willen en waar niemand hier op zit te wachten. De rol van de
Gemeente en begeleidingscommissie hierin wordt mij ook steeds onduidelijker, het lijkt alsof ze zachtjes aan ook
moe worden en capituleren in plaats van pal voor minimaal de Albrandswaardse Variant te strijden. Met de
gemeentelijke verkiezingen voor de deur zouden ze zich juist goed kunnen profileren zou je zeggen, maar zover
vooruit denken ze blijkbaar nog niet.
Advertentie van de Provincie
Deze week mogen we in de Schakel weer een verhaal lezen van iemand die zijn eigen passie voor de polder
preekt, namelijk de “grondverwerver” van de Provincie. Het is een mooi PR-verhaal geworden van hoe goed men
het allemaal wel niet voor heeft met de bewoners en boeren en wat er al niet voor mogelijkheden worden geboden
voor een “marktconforme” prijs. Wel leuk om het grote publiek op je hand te krijgen natuurlijk over hoe goed je wel
niet bezig bent, maar over de resultaten wordt niet gesproken. Gewoon omdat iedereen, zowel de boeren als
overige gebruikers en bewoners, hier wil blijven zitten en genieten van de polders zoals ze nu zijn. En wie niet
luisteren wil moet maar voelen, want wie niet goedschiks wil zal kwaadschiks moeten geloven aan de wil van de
Provincie. Wil je niet meewerken en meedenken dan wordt je straks gewoon onteigend. Dit is in tegenspraak wat
minister Verburg de mensen voorhoudt (max 10% onteigenen) maar de Provincie Zuid-Holland staat nu eenmaal
boven de wet. Ze zijn altijd al roomser dan de Paus en nu de CvdK Jan Franssen van zijn geloof is gevallen
helemaal.
En het is natuurlijk het volgende interview met een voorstander van de Provinciale plannen, geheel in tegenspraak
met de eerdere planning en toezeggingen dat er ook een evenredig aantal tegenstanders of andersdenkenden aan
het woord zouden worden gelaten. Op de 8 vraaggesprekken is er 1 (Adri Lagendijk) geweest die niet vóór alle
plannen is en waar de Boerenvariant ter sprake komt - de rest praat allemaal vrolijk in het provinciale straatje.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/310 Mooie afweging van de meningen en belanghebbenden en een vorm
van manipulatie waar 65 jaar geleden nog wat van hadden kunnen leren. De advertentie is overigens bijgesloten
maar ook terug te lezen en te downloaden op de kiezenvoorgroen pagina.
U kunt ook zelf reageren
Ik denk dat veel van de abonnee’s op de Polderkolder zich hebben ingeschreven op dit medium omdat ze
eenzelfde gemeenschappelijke insteek hebben, namelijk het behoud van onze polders in hun huidige vorm. Ik ben
van mening dat, indien steeds dezelfde persoon aan de bel trekt en zaken ter discussie stelt, de impact ervan op
den duur minder wordt. Dus zou ik het wel aardig vinden indien ook u eens wilt reageren richting alle
plannenmakers. Hetzij via een ingezonden stuk in een van de lokale bladen of door het inschakelen van pers en
andere communicatiemiddelen. Ziet u ergens iets staan waar u het niet mee eens bent : gewoon een ingezonden
stuk insturen, het wordt meestal wel geplaatst en dan komt het ook weer eens uit een andere hoek.
Redactieadressen staan in de colofon van de bladen of op de websites van de media.
Hoogtij voor Laag Nederland
Het zoveelste rapport van een club die een visie geeft over dit gebied, opgemaakt in juni 2008. We kennen al veel
spelers uit de natuurhoek, maar ook het WNF wil graag de zaak hier opnieuw inrichten. Het werd mij vorige week
via via toegezonden met een aantal kanttekeningen en aandachtspunten. Het is een hele pil, maar er staan een
aantal conclusies en bevindingen in die ik graag met u zou willen delen – de gekleurde teksten, o.a. pagina 29-35
en 41-42 zijn het lezen zeker waard. Het Wereld Natuur Fonds ziet dit (natuur)gebied namelijk ingevuld met o.a.
rood = landelijk wonen en aan het water etc.. Lees- en afkeurenswaardig.
De Gemeente Albrandswaard
Lijkt volledig te worden ondergesneeuwd en in slaap gesust door de gedetacheerden van de Provincie in ons
gemeentehuis, het al eerder gememoreerde Paard van Troje virus. Deze Provincialen nemen de communicatie
merendeels over, dus zijn ze eindelijk zelf op zoek gegaan naar een eigen betere versie daarvan.

Albrandswaard. Een verfrissend groene kijk op groei
De Gemeente is, blijkens een vacature op de website van de overheid op zoek naar iemand die de communicatie
kan coördineren en verbeteren. Dat is alleen maar goed, ze weten ook wel waar het aan schort niettegenstaande
de ”lovende” rapporten die er steeds worden geproduceerd over hoe goed ze het wel niet doen en hoe tevreden
“de burgers” zijn. Maar wat meer intrigeert is de “spin-off’ erbij. Was het eerst “een groene agrarische gemeente”,
daarna werd het “dorpen tussen groen en stad’ en nu is het dus “een verfrissende groene kijk op groei …”. We
gaan in de communicatie dus van een agrarische gemeente naar een groeigemeente, volgens mij niet conform de

lange termijn doelstellingen van Albrandswaard. Het wordt dus echt tijd dat er iemand dat team komt versterken.
http://vacatures.inoverheid.nl/careers/jobsearch/detail?jobId=18688914
Polders in de pers
Polder Zuidoord is goed in de belangstelling. Nu weer de Metro die erover schrijft:

http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=8&id=166538
En Johan van Beek is inmiddels een soort kettingbrief gestart om mensen te interesseren voor het probleem daar.
Let wel, als het onteigenen voor nieuwe natuur door de provincie (tegen de afspraken en wil van Minister Verburg
overigens) de trent wordt, dan kunnen we ook hier nog wat gaan beleven. En in andere gebieden uiteraard. Dus
heb ik zijn epistel maar even als Word-document bijgesloten – makkelijk in te vullen.
In Maasstad weekbladen halen ze maar weer eens de Groen Blauwe verbinding aan, waarbij woensdaag door de
gemeenten in de regio en het Waterschap een accoord schijnt te zijn ondertekend.
http://www.mijnmaasstad.nl/epaper/XU%20Hoogvliet/epaper/1131044.htm (pag 3 - rechtsonderaan). Vanaf het
Zuiderpark zo naar de Oude Maas kanoën, wat een weelde. Ik zou de ambtenaren die het plan verzonnen hebben
graag de eer gunnen het traject als eerste af te leggen en zo officieel te openen. Beetje roeien tegen de stroom in
en klûnen over de dijken en wegen zullen ze er vast voor over hebben. Het kost het Waterschap slechts 3 miljoen
hebben we gelezen dus dat is maar een kleine opslag per ingezetene. En ze hebben al zoveel geld over daar in dat
nieuwe Waterschapshuis.
Ook het bericht in De Schakel deze week over de “hooibrand” aan de Essendijk klopt niet, we hadden de redactie
“landelijker” ingeschat. Het was stro, daardoorniet minder erg, maar wel afkomstig van een ander gewas en met
een andere toepassing. In dezelfde Schakel ook nog een reportage over Pensionstal De Hoge Stee, toevallig (of
niet) naast de advertentie van de Provincie die zegt met zoveel ondernemers in gesprek te zijn. Die 6 ha bij
Portland zou een mooie bestemming zijn.
Agenda:
02 september: bezoek aan de Oeverlanden Hollands Diep (alleen voor genodigden, dus nodig uzelf uit bij
s.veraar@pzh.nl of via 06-21102964)
19 september: Nederland, je kunt de boom in ….. een initiatief om zelf in de boomgaard je appels te gaan plukken.
Zie deze site :
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=1608485390774338,10322830,true
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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Goedemiddag Polderburen en belangstellenden,
De tank weer even bijgevuld om in ons vakjargon te blijven en weer fris aan een volgende periode begonnen.
Hoewel je wel direct weer wordt teruggeworpen in de realiteit en waanzin van de dag als je de kranten er op na
slaat. Om te beginnen ons landschapspark….. er is een memo uit.
De Gemeente Albrandswaard
Kiest in de wekelijkse advertentie/column met de gemeentelijke mededelingen duidelijk voor de polders. Althans, in
de headers ervan zag ik vorige week een plaatje van de Vossenburg en deze week een foto van het levend
landsschapsschilderij aan de Schenkeldijk. Maar hoe anders blijkt hun stellingname in de praktijk. Het college heeft
een memo uit doen gaan ter verduidelijking en introductie van het concept ontwerp bestemmingsplan (COBP). Ik
heb het voor u bijgesloten in pdf. Een aantal zaken die we in het ontwerpbestemmingsplan kunnen verwachten
volgens het college die haaks staan op eerdere stellingnames en standpunten. Met allerlei redenen wordt
aangegeven waarom ze niet meer keihard vast zouden kunnen houden aan de Albrandswaardse Variant. Duidelijk
is het een compromis om de provincie te behagen en om vooral niet dwars te gaan liggen. Want dat zou kunnen
leiden tot een aanwijzing en inpassingsplan (of de verdere carrière kunnen kosten natuurlijk – want wie niet voor de
Provincie en Franssen is kan het wel schudden) – het heet nu “voorwaardelijk meebewegen” ……

Door de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening moet de (eerder heiligverklaarde) Planologische Kern
Beslissing (PKB-PMR) worden omgezet in een AMvB. De tekst daarvan wijkt af van de PKB-PMR, en daar
heeft de gemeente op gereageerd. Of ze nu wél getracht hebben om er commerciële agrarische activiteiten
bij in te fietsen wordt niet vermeld – ze hebben gereageerd…..
Veel hoop kunnen de agrariërs niet krijgen, in tegenstelling tot eerdere standpunten. Er wordt gesproken
over “afkalvend draagvlak voor de agrarische bedrijfsvoering” , de landbouw wordt niet genoemd als
kernpunt uit de Albrandswaardse Variant en er wordt gesproken over “de geleidelijke uitfasering van de
bestaande landbouw”. Ik heb dat in het verleden uitrookbeleid genoemd en daar was de Provinciale
consensuszoeker niet blij mee, maar zie het nu weer duidelijk zwart op wit staan.
het VKA (voorkeursalternatief provincie) wordt door het college meer gebruikt als referentiepunt, oftewel ze
stappen van “minimaal inzetten op de Albrandswaardse Variant”
Er blijkt o.a. ook de ontsluitingsweg te zijn ingetekend om de landschapseigen kenmerken te versterken.
We gaan de dijken en onderliggende wegen autoluwer maken en gaan daarvoor in de plaats een
aanvoerroute dwars door het stiltegebied aanleggen voor de honderdduizenden recreanten en golfers. Hoe
tegenstrijdig kun je een plan maken. ter geruststelling lezen we: “het profiel zal zodanig worden
vormgegeven dat deze overal een rustig karakter krijgt”. Een stille Rhoonse Baan dus.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/kaartbewerkt.jpg
De mogelijkheid wordt geboden om “rood” (woningbouw en recreatieve bedrijven) te bouwen in diverse
zones.
De natuurakkerzone (ook genoemd als akkernatuur) biedt de agrarische ondernemers de ruimte voor
“verbrede” landbouw, of ze dat nu willen of niet.
Het bijgesloten memo maakt dus erg nieuwsgierig over hoe de gemeente e.e.a. in het bestemmingsplan wil
vastleggen en hoe de Provincie dat dan gaat inrichten. Het concept wordt in de carroussel van 14/09 om 19:45 uur
besproken - http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1060
De Provinciale invloeden
Zoals hierboven omschreven zijn die groot. Via “aansturing” van de betrokken ambtenaren en het “kweken van
draagvlak” wordt alles uit de kast gehaald om dit plan te doen slagen. Ook het dreigen met allerlei drogredenen is
daaraan niet vreemd. Waarschuwde de “grondaankoper” van de provincie niet voor het gevaar dat
projectontwikkelaars hoge grondprijzen boden om later huizen te kunnen gaan bouwen? Met een goed
bestemmingsplan hoef je daar geen angst voor te hebben. Maar die ontwikkelaars bieden wel een marktconforme
prijs, dan wordt het lastig. Dus is het niet vreemd dat een boer, als we dan toch allemaal vinden dat de
Rotterdammer hier moet kunnen komen om te ontspannen, gewoon geld vraagt voor zijn eigendom. Maar blijkbaar
is de behoefte niet zo urgent dat we er dan ook een marktconforme prijs voor willen betalen, en dat is natuurlijk
onzin.
Kiezen voor groen
De electronische nieuwsbrief van de Provincie waarin ze “voor;ichting” geven en draagvlak trachten te kweken
geeft nog wat extra uitleg over de projecten die hen passen. Zoals de extra ontsluitingsweg – om het
landschappelijk karakter te behouden moet er een nieuwe weg dwars doorheen aangelegd worden. Onzin, als je
het houdt zoals het is, is ook die nieuwe ontsluitingsweg niet nodig. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/360
Prachtige kans op ruitersportvoorzieningen – die zijn er al maar er is behoefte aan meer. Volgens Symons geeft
deze “horsificatie’ een verrommeling van het landschap maar dat ziet de Provincie anders, want ook hierbij leggen
ze zijn rapport met aanbevelingen gewoon naast zich neer. Er is inmiddels een ander rapport ter onderbouwing van
de behoefte hetgeen ook is aangehaald door het PPY. Zie http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/359
Uit De media
Ik heb het Hart van Nederland over de ontpoldering gemist maar de moderne techniek stelt ons in staat het
interview met Johan van Beek, Tammo Beishuizen en de Gedeputeerde Evertse terug te zien. Het gaat niet alleen
over polder Zuidoord maar over het hele ontpolderen in Zuid-Holland en daarbuiten.
http://www.hartvannederland.nl/localitem/26979/Boerenbedrijf_moet_wijken_voor_moeras
Links:
Over het ontpolderen zijn vele artikelen verschenen – een aantal links van de afgelopen week:
http://www.ad.nl/binnenland/3461702/CDA_houdt_kabinet_aan_besluit_Hedwigepolder.html
http://www.zuidoord.nl/persberichten/agraaf-29-08-2009

Voor de leidingenstraat en de beoogde weg erlangs hoeven we ons geen zorgen te maken, als het mis gaat blijkt
het namelijk allemaal best mee te vallen. Volgens de provincie en het MER-rapport is het allemaal een
aanvaardbaar risico – en andere leidingen teken je gewoon niet in, dan heb je er ook geen last van…..
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Faugustus%2FAlleen%20waterstof
gas%20vrijgekomen%20bij%20gaslek%20in%20Heinenoord
Mocht iemand van de groene 5e colonne nog interesse hebben dan hier nog een interessant artikel voor hen denk
ik
http://www.alterra.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Natuurorganisaties_moeten_leren_luisteren_naar_burgers.htm
Agenda:
14 september: carroussel inzake het Concept Ontwerp Bestemmings Plan Landschapspark Buytenland Atriumzaal
19 september: Nederland, je kunt de boom in ….. een initiatief om zelf in de boomgaard je appels te gaan plukken.
Zie deze site :
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=1608485390774338,10322830,true
Dat was het voorlopig wel weer even – een fijn weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder.
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Daar zijn we weer met een volgende editie. Met wetenswaardigheden en informatie die betrekking hebben op het
ontpolderen en/of herinrichten van onze polders.
Consultatie Raad in aanloop naar Ontwerpbestemmingsplan
Zoals dat zo mooi heet in de rubriek gemeentelijke mededelingen. Het college van B & W bereidt het
ontwerpbestemmingsplan voor en gebruikt deze maand om met de raad van gedachten te wisselen. Raadsleden
kunnen zich daar nader laten informeren, maar u ook, want tijdens de carrousel is de publieke tribune open. Er is
een zogenaamde “verdiepte agenda” van deze carrousel gemaakt welke ik in pdf heb bijgesloten.
In de raadsvergadering van 28 september kunt u dan eventueel inspreken maar dat moet dan wel vooraf (let op,
deze keer uiterlijk 21/09 = een week van tevoren) melden bij de griffie (010) 5061170 of
a.aarssen@albrandswaard.nl . Als de raad dan akkoord gaat met het ontwerpbestemmingsplan zal het eind
oktober ter inzage worden gelegd.
Albrandswaard en de Raad in het nieuws
Al vaker aangehaald dat de dossierkennis van onze raad nogal eens te wensen overlaat. Daar komt dan ook nog
bij de persoonlijke belangen en insteek van de verschillende politici en partijen. Vanuit het verleden zit er zoveel
oud zeer blijkbaar dat samenwerking bijna niet mogelijk is.
Het landschapspark is daar een duidelijk voorbeeld van. Bij hoog en bij laag hebben de partijen bezworen minimaal
voor de Albrandswaardse Variant te gaan maar omdat er zonodig politiek bedreven moet worden staan ze eerder
tegenover elkaar dan schouder aan schouder voor de A.V.. En uiteraard weet de provincie dat slim uit te buiten
door de gelegenheid te baat te nemen en die onderlinge meningsverschillen uit te buiten. En zo de diverse partijen
voor hun plannen en inzichten te winnen, dat wordt steeds duidelijker.
Gelukkig heeft een onafhankelijk onderzoek dit nu ook aan het licht gebracht en daar pleit men al voor een totaal
nieuwe raad na de verkiezingen van 2010. De ambtenaren zouden teveel bezig zijn met plannen maken! Deden ze
dat maar, ze laten nu de Provincie alle plannen maken en intekenen. Hun eigen plan, de Albrandswaardse Variant
verloochenen ze daarbij. Maar het is wel aardig om deze week te lezen hoe de Gemeente deze “negatieve” uitslag
in de regionale bladen heeft weten om te toveren tot iets positiefs. Dat verslag over de “bestuurskrachtmeting” kunt
u zelf nalezen, hierbij de link met het bericht op Rijnmond.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fseptember%2FVeel%20geme
enteraden%20functioneren%20niet%20naar%20behoren

Wilt u zelf het rapport of delen daarvan teruglezen dan kan dat op de site van de Gemeente. De rapporten staan als
bijlage bij de agenda voor de raadsvergadering van 28 september (www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie
> Gemeenteraad / Vergaderschema > 28 september Raad aanklikken > stukken 25a t/m 25d in pdf.
Historische Landbouwdag 19 september
Op één dag na, een jaar na de Buytenlanddag op de Buytenhof, waar de boeren met een ludieke protestactie de
Boerenvariant onder de aandacht hebben gebracht. De Boerenvariant biedt namelijk de mogelijkheid om landbouw
en natuur + recreatie te combineren. Hetgeen ook één van de wensen is van de minister zoals we kunnen lezen.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/7619-kritiek_op_inhoud_natuurbalans
Maar dat de boeren zelf een plan voor hun toekomst hebben dat past de Provincie niet uiteraard, want tenslotte
verzinnen die ambtenaren en adviesbureaus van alles en nog wat om toch vooral ook zelf aan het werk te kunnen
blijven. Dat er voor veel minder geld ook een mooi landschap BEHOUDEN kan blijven zegt hen niets. Vandaar dat
de Provincie (en/of haar ambtenaren) in het afgelopen jaar nog niet één stap of initiatief hebben ondernomen om
met de bedenkers van de Boerenvariant om de tafel te gaan zitten. Hetgeen een jaar geleden wel was toegezegd,
maar de Provincie belooft tenslotte wel meer. Misschien zullen de boeren op deze Landbouwdag aanwezig zijn om
de Boerenvariant toe te lichten, maar de kans is groot dat ze aan het aardappelen of bietenrooien zijn. Dat moet
tenminste doorgaan voordat ze zelf historie zijn.
Advertentie Provincie in De Schakel - Verhorst LTO
We zien eindelijk weer eens een voorstander van de hedendaagse agrarische invulling terug in de advertentie van
de Provincie. Deze keer is de Provinciale voorzitter van de LTO aan het woord gelaten om een lans te breken voor
de boeren. Zie het artikel uit de Schakel (bijgesloten) en/of de website van de Provincie
http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/Arie%20Verhorst.pdf
Verder is de Provincie opgehouden met de rubriek Communicatie en Inspraak op hun website. Probeer je via de
knop ”Buytenland” door te klikken op de rubriek “Communicatie en Inspraak” krijg je dit :
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/17 Tekenend toch? Of ben ik nu weer “ongenuanceerd”?
Natuurcompensatie : werkt het andersom ook ?
Een interessante zienswijze en insteek deze keer op de weblog van Tammo Beishuizen, landelijk voorziter van de
LTO. Hij draait de zaken eens om en geeft zo een beeld wat tientallen boerengezinnen zoal boven het hoofd hangt.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Zuidpolder Barendrecht…. Ook ontpolderen?
Bij de buurgemeente Barendrecht is er nog één stuk agrarische grond over, namelijk de Zuidpolder. Maar ook daar
zouden de boeren moeten wijken voor andere plannen, met name natuur en recreatie. Terecht claimen de boeren
dat boerennatuur óók natuur is. Met een paar kleine aanpassingen bied je voor elk wat wils. Lees het verhaal uit
Maasstad weekbladen (voorpagina) http://www.mijnmaasstad.nl/epaper/XU%20Hoogvliet/epaper/1141802.htm
Nieuwe ontsluitingsweg Landschapspark
Maandagavond 14 september gaan we wellicht zien welke ideeën er leven over de invulling van ons leef- en
werkgebied. Hoe recht is de rug van de politici die een jaar geleden nog om het hardst riepen dat de minimale inzet
de Albrandswaardse Variant zou zijn, destijds al een uiterste compromis. Het is politiek en nog in Albrandswaard
ook, dus bereidt u voor op het ergste. De Polder verkeersluw : tegen al dat sluipverkeer zijn we al 10 jaar in de
weer. Een nieuwe ontsluitingsweg naar de golfbaan? Dat is weer het andere uiterste. Dat geeft gewoon een
waterbedeffect. Meer rood in de polders? Doel van de groene bestemming was toch juist om dat te voorkomen?
Rhoon-Noord , de Molendijk
Het is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen, maar als u de Schakel van deze week erop naslaat
(www.schakelbarendrecht.nl > download editie Albrandswaard) dan ziet u een scenario beschreven dat we over
een paar jaar in de Rand van Rhoon kunnen verwachten. Er is een zogenaamde ontwikkelvisie met een
lintbebouwingsstructuur (zeg maar Rijsdijk) met daarachter een karakteristiek van landelijk wonen. Er wordt
gesproken over Landelijk Wonen en over Landschapsontwikkeling in relatie met woningbouw, met 3 – 8 woningen
per ha. De projectontwikkelaars spelen daar alvast gretig op in getuige de recente grondverkopen. Regeren is
tenslotte vooruitzien.
Geluidsscherm langs de A-15

Wat wordt-ie hoog en wat zal-ie mooi worden hopen we. Persoonlijk had ik liever zo’n aarden wal gehad zoals bij
Barendrecht waar je dan bomen en struiken op kan planten, conform het voorstel van ’s Rijks Landschapsarchitect
Symons. Maar dat kan niet volgens de “deskundigen” dus moeten we het met een betonnen kunstwerk doen. Hij is
net niet hoog genoeg, namelijk zodat je ook de bebouwing aan de Driemanssteeweg van Charlois niet meer ziet.
Maar als er nu aan deze kant flink wat groen (klimop etc.) tegen wordt gezet zie je die betonnen pilaren ook niet
meer en krijg je alsnog een soort groene wal. Nu dat stukje nog tussen de verzorgingsplaats en het Groene
Kruisplein en iedereen is er tevreden mee. Behalve natuurlijk de landelijke plannenmakers, die het graag open
hadden gehouden om de berijders van de A-15 een panoramablik en venster op onze mooie polders te gunnen.
Maar dat laatste stukje wordt nu toch allemaal recreatie, nattigheid en bos, dus dat lost zich vanzelf op.
Wel is er inmiddels een informatiebijeenkomst belegd door Rijkswaterstaat over het verbreden van de A-15 (MaVaproject) waar het (ontwerp) Tracébesluit en de achterliggende onderzoeken (o.a. geluidsoverlast) zullen worden
toegelicht. 30 september om 19:00 uur in het Gemeentehuis aan de Hofhoek.
Links:
Natuur zoals de burger het écht wil - http://www.nieuweoogst.nu/other_article/details/7519natuur_zoals_burger_het_cht_wil
Ook burgers willen geen natte natuur …. http://epaper.penthionstudio.nl/Noord/epaper/page29.htm
Ontpoldering Wieringerrandmeer ....... http://epaper.penthionstudio.nl/West/epaper/836154.htm
Het Planbureau voor de Leefomgeving, wie kent het niet, heeft ook maar weer eens een rapport
uitgegeven. Meer dwang moet er komen om de plannen te verwezenlijken. Altijd makkelijk praten van een
anders centen. http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/7603natuurbalans_ehs_gaat_echt_te_traag
en
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/natuur/article2858352.ece/Kabinet_moet_tandje_bijzetten_voor_milieu_.html
We hebben al eerder een vingertje opgestoken bij het vernatten van de polders en de daaruit
voortvloeiende te vrezen insecteninvasie in combinatie met de opwarming van de aarde. De provincie en
de Groene colonne zien daar vooralsnog geen bezwaar in. Misschien zouden ze dit eens moeten lezen ….
http://vvm.info/?pid=main&id=410
Eerst lagen ze er niet of was de ambtenarij niet op de hoogte. Blijkbaar zijn ze nu boven water gekomen,
alleen met onvoldoende capaciteit. Hoeveel onkunde en dossierkennis mag je bij de plannenmakers
verwachten? http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/7622-vistunnels_haringvliet_geen_oplossing
Agenda:
14 september: carroussel inzake het Concept Ontwerp Bestemmings Plan Landschapspark Buytenland –
Atriumzaal
19 september: Landbouwdag t.h.v. Essendijk 4
19 september: Nederland, je kunt de boom in ….. een initiatief om zelf in de boomgaard je appels te gaan plukken.
Zie deze site :
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=1608485390774338,10322830,true
28 september: raadsvergadering waarin o.a. de Gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.
30 september: informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat over verbreding A-15 in het Gemeentehuis aan de Hofhoek 5,
Poortugaal
Dat was het wel weer - de bietencampagne is gestart dus opletten geblazen bij nattigheid. Tot maandagavond of
een volgende Polderkolder
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Ik moet me allereerst verontschuldigen vanwege de grootte van deze Polderkolder, maar er zit o.a. een zeer
lezenswaardig artikel uit Elsevier bij dat nogal wat ruimte vraagt.

Reactie op Polderkolder 127 kon natuurlijk niet uitblijven – ik ventileer nu eenmaal een mening die niet iedereen
past. En ik citeer ook vaak anderen c.q. link naar artikelen die niet iedereen passen, dus daar stoort men zich dan
aan of gaat in het verweer. Het enige dat ik in mijn vorige schrijven de raad verweet en vroeg was, om nu eens
geen politiek te bedrijven en elkaar vliegen af te vangen en op elkaar kissebissen. Maar nu eens een keer het
belang van de bewoners en Albrandswaard voorop te stellen. Door schouder aan schouder samen op te trekken in
de verdediging en het op de kaart zetten van minimaal de Albrandswaardse Variant. Iets waar ze zich zelf voor
hebben opgeworpen en ervoor hebben uitgesproken . Aangezien ik altijd het hoor en wederhoor principe huldig bij
deze 2 binnengekomen reacties van abonnees (niet toevallig politici) die het niet helemaal eens zijn met de
verschenen artikelen en mijn interpretatie daarvan. :
Johan van Wolfswinkel (CU/SGP)
Je kunt je langzamerhand wel af gaan vragen wie er in je ogen nog wel deugen. Als ik zo het rijtje afga dan blijft er
weinig over. Ik hoop echt dat we elkaar een keer vinden in plaats van modder blijven uitstorten over het openbaar
bestuur.
Maret Rombout (EVA)
Na het lezen van de vorige editie moest ik al een reactie onderdrukken, maar nu doe ik het toch maar.
Hier in Rhoon-noord zit ik ook in een email groep (van het opgerichte Platform Rhoon-noord). Hier voeren
bewoners actie voor een oplossing van de problemen met de huisvesting van Sonneheerdt. Misschien heb je
hiervan gehoord?
Het platform is bedoeld om informatie te verstrekken naar zoveel mogelijk mensen en elkaar te versterken in ideeën
van oplossingen. Soms gaan de e-mailwisselingen een wel erg harde kant op, waarbij er geen spaan heel gelaten
wordt van de politiek of bepaalde personen. Zoals tegenwoordig gebruik is wordt alles over één kam geschoren en
wordt er niet erg gekeken naar feitelijke gebeurtenissen. Wat van horen zeggen komt is vaak makkelijker om op te
reageren.
Soms trap ik hier dan maar hard op de rem. De polderkolder is voor mij altijd een bron van informatie geweest.
Bovendien begreep ik meteen wat er moest leven bij de bewoners en ondernemers in dit gebied, zonder dat ik
daarover in gesprek moest.
Vanuit onze fractie is Bert degene die het Landschapspark onder zijn hoede heeft. Hij is volgens mij heel aardig op
de hoogte van dit uitgebreide en complexe dossier. De dossierkennis van mij op dit dossier is inderdaad niet
volledig, hoewel we regelmatig overleg hebben met elkaar, zodat de rest van de fractie niet helemaal de weg kwijt
raakt. Er zijn overigens meer dossiers die best complex zijn en waarbij het handig is dat niet de hele fractie hier in
hoeft te duiken.
Toch voel ik me weer erg aangesproken door je opmerkingen in de polderkolder. Je spiegelt raadsleden in het
algemeen af als mensen die geen dossierkennis hebben, hun oor laten hangen naar alles wat logisch klinkt en
alleen maar spelletjes spelen.
Dat de dossierkennis vaak beter kan en dat er meer eigen visie mag zijn ben ik 100% met je eens, maar er worden
geen spelletjes gespeeld (zeker niet over het Landschapspark). Oud zeer in de raad is er beslist en dat is niet altijd
even efficiënt.
Maar een beetje vertrouwen in de lokale democratie zou toch ook op zijn plaats zijn. Persoonlijk houd ik ervan
elkaar te versterken zodat een oplossing gevonden wordt waar we ons in kunnen vinden. (misschien ben ik wel een
polderaar bij uitstek?)
In de negativiteit bereiken we maar weinig. Dat heeft het oud zeer in de raad ook al jaren bewezen.
Ondanks alle ontwikkelingen binnen het landschapspark hoop ik op een volgende polderkolder, waar ik weer
ideeën uit kan putten.
Wat zouden we dan willen?
Of er nu wel of geen PKB ligt, gewoon gehoor geven aan het unanieme raadsbesluit om minimaal voor de
Albrandswaardse variant te gaan. Die PKB is inmiddels toch van tafel (dat deze door een AMvB vervangen werd is
door de Provincie even vergeten te melden aan de begeleidingscommissie en het college – gelukkig was er een
wakkere ambtenaar die hen daar op terecht kon wijzen, dus echt te vertrouwen zijn ze duidelijk niet deze “gasten”
in ons gemeentehuis). En wat die nieuwe AMvB behelst (is er weer in de tekst geknoeid?) weet ook niemand. En
dan desnoods maar een aanwijzing door de Provincie riskeren zoals Plonie Rooimans in de Carrousel ook
ventileerde. Je kan toch in een half jaar tijd opeens geen andere kant op draaien? Het zou goed zijn als onze raad
eens een eiland verder kijkt, namelijk hoe de gemeente Bernisse zich verzet tegen de Provinciale plannen. Met de
Albrandswaardse Variant is al veel water bij de wijn gedaan – als het een kwestie van onderhandelen is begin dan

maar met de Boerenvariant, dan kom je als tussenweg met het Voorkeursalternatief van de provincie op de
Albrandswaardse variant uit. Neem een voorbeeld aan deze raad:
http://www.zuidoord.nl/persberichten/telegraaf-17-09-2009
http://www.zuidoord.nl/persberichten/ad-voorne-putten-16-09-20010
http://www.zuidoord.nl/persberichten/ad-voorne-putten-16-09-2009
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fseptember%2FBernisse
%20strijdt%20voor%20polder
Verslag Carrousel maandag 14 september
Eigenlijk helemaal geen carrousel, want het doel daarvan is dat de politiek met elkaar EN met de burgers overlegt
over een bepaald onderwerp. Waarbij de burgers hun mening kunnen ventileren en delen, omdat die veelal direct
betrokken en op de hoogte zijn van wat er speelt. Het had dus wel de naam maar niet de inhoud van een carrousel.
Het werd gehouden in de “uitverkochte” Atriumzaal naar aanleiding van het memo over de het Concept Ontwerp
Bestemmingsplan. Veel toehoorders hadden nog enige hoop wellicht een glimp van het plan op te vangen en zaten
afwachtend en gespannen te turen naar de beamer, waar voor aanvang van de vergadering beelden over de visie
van inrichting en bestemmingsplan te zien waren geweest. Maar tevergeefs, het scherm bleef zwart terwijl de
laptop overuren draaide. In wachtstand.
Duidelijk is wel geworden dat in elk geval het college de Albrandswaardse Variant wil laten varen en richting het
Voorkeursalternatief van de Provincie neigt. Zij zien het als een onderhandelingsstuk, maar dat station waren we al
gepasseerd met de AV dacht ik. Het ontwerpbestemmingsplan dat hen voor ogen staan gaat uit van recreatie ten
noorden van de Essendijk (met rode elementen als de markt daar om vraagt), natuurakkers in het midden en een
nat krekenlandschap in de zuidelijke delen langs de grienden en Oude Maas. Het te bespreken memo was in
stukken onderverdeeld. De Raad vroeg zich (terecht) af wanneer zij nog wat in te brengen hebben. De oproep
luidde dan ook om vanavond constructief met elkaar samen te werken en de politieke spelletjes tot de
raadsvergadering te houden. Een aantal opmerkingen wil ik u niet onthouden:
Hoe zit het met de 3 G’s : allereerst zal voldaan moeten worden aan een aantal essentiële
randvoorwaarden namelijk Geld, Grienden en Gezondheid. EVA zou daar het liefst ook de Golfbaan nog
aan toevoegen, maar vooral de eerste 3 roepen vragen op. Geld: er is nog steeds geen financiële
onderbouwing voorgelegd van alle plannen. Grienden: eerst de vervuiling bij de grienden opruimen
alvorens te beginnen. Gezondheid: de vernatting geeft risico’s op ziektes en plagen.
De zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) worden vrijgegeven gelijk met het ter inzage
leggen van het ontwerpbestemmingsplan (OBP) zodat u dan kunt zien tot in hoeverre uw bezwaren en
ideeën zijn meegenomen. Niet (voldoende) verwerkt, dat kunt u bezwaar maken.
De PKB is inmiddels omgebouwd naar een AMvB conform de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening en
heeft ter inzage gelegen (waar? – de tekst wordt opgezocht en nagezonden).
In de Rand van Rhoon wordt gesproken over 200 boerderettes maar het is wel belangrijk dat in het
Landschapspark de boerderijen en lintbebouwing bewaard blijven, waarvoor een beeldkwaliteitsplan wordt
opgesteld. Dit gaat gelijk met het OBP ter inzage, de dijken blijven beeldbepalend en bewaard – zullen
verkeersluw gemaakt worden.
De recreatiezone zal worden ontsloten door een weg parallel langs de leidingenstraat, die aansluit op een
nieuw te maken afslag ter hoogte van de hoek Achterweg/Nieuweweg. Aftakken van de rotonde bij de 6 ha
wordt moeilijk, want dan moet wederom een miljoenen kostend kunstwerk worden gemaakt om de
leidingenstraat over te steken. De nieuwe ontsluitingsweg zal langs een recreatieplas in de “oksel” van de
leidingenstraat lopen en dan via het stiltegebied in de zuidelijke polders eindigen bij de golfbaan en het
Hoge Veld.
De natuurakkerzone: het beeldkwaliteitsplan zal wellicht langer lopen, maar het bestemmingsplan slechts
10 jaar en het is nu al duidelijk dat de bestemming , die nu nog natuurakkers heet, dan overgaat in natuur.
Oftewel we nemen afscheid van de boeren en die worden uitgefaseerd binnen 10 jaar. Hoe anders is het
tot nu toe voorgesteld aan de bewoners en boeren……
22 september wordt er binnen de begeleidingscommissie verder over gepraat. Wie daar extra voor worden
uitgenodigd is nog een vraag, maar misschien dat dit wel in carrouselvorm kan worden uitgevoerd zodat de
bewoners en boeren ook hun mening kunnen ventileren.
Bij de raadsvergadering van 28 september kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Agendapunt zal zijn of de
raad accoord kan gaan met het voorstel rond het concept ontwerp bestemmingsplan, dus daar kunt u iets over
ventileren. Over het ontwerpbestemmingsplan zelf verder niet, althans het wordt niet als officiële inspraak of

zienswijze daarop meegenomen. Dat zult u dat in een later stadium alsnog kunnen doen bij de officiële ter inzage
legging.
Luisteren naar de burger…
Misschien dat EVA voorman Bert Euser de gehele raad het boek van zijn hand kado doen. Het eerste exemplaar
daarvan “lokale leiders, opkomst van de geuzendemocratie” overhandigde hij gisteren aan ex-minister Winsemius.
Hij beschrijft daarin de opkomst van veel nieuwe lokale politieke partijen, grotendeels ontstaan door de onvrede van
de burger met de “gevestigde” plaatselijke politiek. Misschien voor iemand inspiratie tot het oprichten ven een
Polder Partij Albrandswaard? Op weg naar de Landbouwdag morgen kunt u tussen 13:00 en 14:30 uur een
gesigneerd exemplaar kopen bij het Witte Huys. Het lezen waard.
De A4-Zuid
Hoewel je aan de ene kant berichten leest dat de aanleg van dit project voor de aanleg tussen de Beneluxtunnel en
Klaaswaal de eerste 30 jaar niet zal worden uitgevoerd is de actiegroep tegen de plannen onverminderd actief.
Deze week hebben ze een protestbord onthuld en een persbericht doen uitgaan, mede ingegeven door het feit dat
minister Eurlings opeens erg voortvarend (na 30 jaar geloof ik) het noordelijke deel tussen Delft en Schiedam wil
realiseren. Daar deze weg ook het belang van Albrandswaard raakt (de voorgenomen route loopt tenslotte door de
groene gordel tussen Hoogvliet en Poortugaal alsmede de Kijvelanden) goed om u te informeren.
Dat kan via de links van de websites www.stop-a4bk.nl en de website www.behoudpolderlandschap.nl
Uit de pers:
Een artikel uit de Weekkrant dat een indruk geeft over de vergadering afgelopen maandag. Commercieële
landbouw wordt verboden, winstbejag staat niet voorop. Of dat het enige argument is. Zeg dat nu eens
tegen een andere willekeurige ondernemer in Albrandswaard. We hebben je eigendom nodig, je ontvangt
daarvoor een minimale vergoeding en je mag voortaan voor ons werken. Hoeveel ondernemers zouden
daarvoor open staan denkt u?
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/september/16/boeren_woedend_uitkopen_onteigenen_of_meewerk
en
Elsevier nr. 38 een mooi artikel over de idiotie die er momenteel heerst om polderlandschap op te offeren
voor oermoerassen en natuur. Afgegeven door onze hoffotograaf Het is groot en bijgesloten maar alleszins
lezenswaardig. Steeds vaker dit soort geluiden en voortschrijdend inzicht – doorsturen aan de provincie!
Ontpolderwaanzin - Een artikel dat ik kreeg toegezonden van een trouwe “fan” heb ik bijgesloten
Links
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/7823-nederland_braafste_jongetje_van_natura
een aardige weblog : http://blogs.rnw.nl/jopiesboerenblog/alle-boeren-zijn-gek/
over onteigening: http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=13317
het is een ander gebied en onderwerp maar zó herkenbaar:
http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/5482682/Boeren-stappen-op.ece
Agenda:
19 september: Historische Landbouwdag t.h.v. Essendijk 4
19 september: Nederland, je kunt de boom in ….. een initiatief om zelf in de boomgaard je appels te gaan plukken.
Zie deze site :
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=1608485390774338,10322830,true
28 september: raadsvergadering waarin o.a. de Gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.
30 september: informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat over verbreding A-15 in het Gemeentehuis aan de Hofhoek 5,
Poortugaal
Terwijl er hier een file op de Oudeweg staat met daarin de wethouder van Praag en een bus Poldergasten (allemaal
op weg naar het stiltegebied en zo “draagvlak” creërend voor de nieuwe ontsluitingsweg) , lijkt het een mooi
weekeinde te worden. Dat was het wel weer, tot een volgende Polderkolder dan maar weer.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Oproep raadsvergadering 28/09
Ik denk niet dat ik veel hoef toe te voegen en te zeggen over de raadsvergadering van maandag 28/09 a.s. Gaat de
raad akkoord met het voorstel van het College en komt er een ontwerpbestemmingsplan waarbij we over 10 jaar de
boeren vaarwel hebben gezegd? Niet conform de toezegging die de Raad? Unanieme keuze voor minimaal de
Albrandswaardse Variant mét behoud van de landbouw die er nu is? Kom het zelf aanhoren hoe de wens van het
overgrote deel van de bevolking wordt vertaald.
Ik heb voor u bijgesloten de laatste versie van het memo aan de Raad. Waarin de wijzigingen en toevoeging met
een streep zijn aangegeven in de voorste kantlijn. En waar nu ook een (summiere) financiële paragraaf aan is
toegevoegd. Maandagavond 28 september – inspreken van tevoren melden bij griffie@albrandswaard.nl of bij 0105061170 volgens De Schakel. Let wel: dit is alleen maar een mogelijkheid om standpunten aan de Raad te
ventileren en heeft GEEN waarde als zienswijze of officiële inspraak. De avond begint om 20:00 uur in het
Gemeentehuis aan de Hofhoek 5 te Poortugaal.
Persbericht
Ik had de lokale bladen een ingezonden bericht gestuurd dat o.a. in De Schakel is gepubliceerd. Ik had er ook nog
een gedicht uit de gebundelde spreuken en uitspraken van mijn neef Piet Pons aan toegevoegd maar dat is niet
meegenomen. Maar alleszins de moeite van het lezen waard, zie de ingesloten bijlage
Advertentie Johan van Wolfswinkel
In De Schakel van deze week weer de gebruikelijke advertentie van de Provincie om begrip te kweken en uitleg te
geven voor de plannen. Deze keer een interview met Johan van Wolfswinkel. Iedereen heeft recht op een eigen
mening, zelfs als die afwijkend is en in tegenspraak met eerdere uitspraken. Blij dat het ook bij hem gaat om “de
toekomst van het gebied”, alleen jammer dat hij dan een coöperatie van boerenbedrijven als de oplossing ziet.
Gewoon als vrije en individuele ondernemer kunnen die mensen nu ook goed een boterham verdienen dus hoeven
wij niet voor hen te denken. Zeker niet als je dat dan nog eens laat afhangen van beheersvergoedingen. Er is nog
steeds geen financiële onderbouwing van alle plannen, dus wie garandeert dat er voor die boeren over pakweg 5
jaar nog steeds een vergoeding beschikbaar is?
Indien u De Schakel niet ontvangt kunt u alles nalezen op de website “www.kiezenvoorgroen.nl”. De knop
”communicatie en inspraak” doet het nog steeds niet, daar houden ze niet zo van blijkbaar, maar onder de knop
“publicaties” staan wel de interviews uit de Schakel : http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/johanvwolfswinkel.pdf
Huisbezoeken (1)
In het verleden ben ik bezocht door Philip Drontmann en Lionne IJzerman namens de Provincie om te peilen welke
rol ik speelde in het proces van het Landschapspark, wat ik er van vond, of er raakvlakken waren met anderen om
op door te borduren etc etc. Het kost tijd en wat levert het per saldo op. Maar je krijgt een verslag van het gesprek
en dat heb ik er maar even bijgehaald. Het verslag van onze meeting op 6 mei wordt afgesloten met een aantal
afspraken:
Afspraken
We houden contact en houden de lijnen kort.
Philip staat positief tegenover een persoonlijk gesprek over de inspraak-reactie. Nader overleg hierover
volgt.
De provincie komt met een inhoudelijke reactie op de Boerenvariant en bespreekt deze met de PPA.
Ik heb inderdaad nadien nog een keer met de heer Drontmann gesproken in een overlegkamertje van de politieke
partijen, maar dat behelsde andere zaken. De volgende afspraak zat hij vast in het verkeer en daar is het dan ook
bij gebleven. Een gesprek over mijn inspraakreactie is er niet geweest en van de inhoudelijke reactie op de
Boerenvariant is het ook niet gekomen. Is het dan vreemd dat ik wat cynisch (volgens de provincie zelf druk ik me
ongenuanceerd uit) tegenover de Provincie en haar afgevaardigden sta? Beloofde een jaar geleden de
afgevaardigde Martin Huls niet op de Buitenlanddag op de Buitenhof dat hij op de Boerenvariant zou terug komen
om te zien wat er van meegenomen zou kunnen worden in het toekomstige Landschapspark? Allemaal loze
beloften.
Huisbezoeken (2)

Donderdag 24/09 dan weer bezoek gehad, nu van bureau Stroming (www.stroming.nl) Ik had in een vorige
Polderkolder hun rapport “Hoogtij voor Laag Nederland” aangehaald en bekritiseerd. Uitgangspunt leek dat het
Wereldnatuurfonds van Zuid-West Nederland een groot waterrijke archipel en natuurgebied wil maken, een
estuarium zoals je dat ziet in delta’s van de Donau, de Zambezi en de Yang-Tse rivier. Binnenkort komen ze op dat
plan terug met een meer onderbouwde versie hoe e.e.a. eruit zou kunnen komen zien maar dan meer gericht op de
toekomst met een 100 jaar plus visie. Als water en klimaatbuffer waarin overigens ook geen ruimte zal zijn voor de
boer en zijn bedrijf. We wachten het af.
Uit Zeeland:
Het Zeeuwse model heeft hier even gespeeld als zijnde een mogelijke toekomstige invulling van het
Landschapspark. Er is een werkbezoek afgelegd waarbij één boerderij, Landlust in Heinkenszand, was opgeofferd
en onderhouden door het Zeeuws Landschap, de rest van het land eromheen was gewoon als commerciële
landbouw in gebruik bij boeren uit de omgeving. Inmiddels is er weer zo’n pareltje verschenen en voor veel geld
gerestaureerd en opengesteld in het naburige ’s Heer Abtskerke. Ook hier weer een historische boerderij waar
omheen oude gewassen etc worden geteeld – maar er staat ook duidelijk omschreven dat 3/4 van de rest van het
land door boeren uit de omgeving gewoon commercieel wordt bebouwd. Het plaatje wat ook de boeren hier wel
zouden willen. Meer info lees hier….
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/dynamisch/bibliotheek/33_0_NL_paneelVdM.pdf
Links
Ruim 2150 reacties en steunbetuigingen polder Zuidoord
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/8043-2163_reacties_nat_zuidoord
Het aantal boeren die sinds 2005 aan natuurbeheer doen daalt hard, en niet iedereen kan tenslotte een
zorgboerderij beginnen. http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/8007-noord_en_zuid-holland_middenmoters
Agenda:
26 september : Open dag Hoeve van der Meulen in Zeeland. Is gerestaureerd en er zijn akkerreservaten aangelegd
met akkerranden etc.
28 september: raadsvergadering waarin o.a. de Gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.
30 september: informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat over verbreding A-15 in het Gemeentehuis aan de Hofhoek 5,
Poortugaal
Dat was het wel weer. Een goed weekeinde gewenst en tot maandagavond.
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Beste Polderburen en belangstellenden,
Het was me het weekje wel. Allereerst natuurlijk de raadsvergadering maandag en afgelopen woensdag ook nog
eens de uitbreiding van de A-15. Maar eerst een vraag van huishoudelijke aard, namelijk de nieuwe Telecomwet.
Per 1 oktober is deze ingegaan en deze zogenaamde OPTA-wet moet u beschermen tegen het ontvangen van
ongevraagde en ongewilde SPAM. Officieel mag ik alleen mails verzenden aan mensen die mij explicite hebben
gevraagd om in mijn maillijst te worden opgenomen. De meesten van u hebben dit ook gedaan via de website
Landschapspark Buytenland en daar de optie “ontvangen Nieuwsbrief” aangevinkt. Er zijn echter wellicht ook
adressen tussendoor geslopen die dat niet bewust hebben gedaan, zoals het (vaak mondelinge) verzoek aan mij
“zet mij (of die en die)” ook maar op je maillijst. Vandaar dat ik nogmaals wil beklemtonen dat deze gratis
Nieuwsbrief op elk moment op te zeggen is door mij een “reply” te zenden dat u ontvangst ervan niet meer op prijs
stelt. U wordt dan zonder meer uit het mailbestand verwijderd.
Concept Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) Landschapspark Buytenland
De raad heeft woord gehouden en zich hard gemaakt voor de Albrandswaardse Variant. Dat is sowieso al winst,
daar er toch de vrees heerste dat de verschillende partijen door de provincie tegen elkaar uit zouden worden
gespeeld en er een wig gedreven zou zijn in de eerdere ingenomen standpunten. Maar ze hebben unaniem met
verve de Albrandswaardse Variant verdedigd en het voorliggende concept van het college afgekeurd. Meer ruimte

voor de landbouw, eerst opruimen van de gifbelt bij de Rhoonse haven, minder natte natuur en een gedegen
financiële (lange termijn) onderbouwing van alle plannen. U heeft het in de lokale bladen terug kunnen lezen.
Tussendoor nog een aantal opmerkingen van de verschillende politieke partijen die ikwelonder de aandacht zou
willen brengen.
Er moet meer actieve betrokkenheid komen, ook van de boeren die ook moeten willen meedenken en een
handreiking doen. De bewuste politicus heeft vorig jaar september blijkbaar de Boerenvariant niet
meegekregen, die al een behoorlijk gebaar van de boeren is (zie ook ingezonden stuk De Schakel).
Ook werd er gesteld dat, indien er grond vrijkomt in het agrarisch bestemde gebied, een boer dat ook zou
moeten kunnen aankopen om zijn bedrijf uit te breiden en dat dat niet automatisch naar natuur (provincie)
hoeft te gaan.
De natte natuur en krekenlandschappen konden weinig waardering oogsten, zeker niet als verder niets
bekend is over eventuele nadelen voor de volksgezondheid zoals epidemieën, insecten en ongedierte.
Een vertegenwoordiger van de ANWB schilderde een “palet” van kleuren en mogelijkheden in zijn pleidooi
voor de anonieme recreant welk hij claimde te vertegenwoordigen. Die zijn in het
belevingswaardenonderzoek al voldoende gehoord denk ik en wat de ANWB betreft kan ik u nog een
aardige weblog aanbevelen onder de noemer “ANWB fabeltjes”:
http://www.ltonoord.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=25222763
Draagvlak en een financiële onderbouwing van de plannen ontbreekt ook totaal,de paar cijfers die we nu
terug kunnen vinden zeggen niets over de bestedingen en de beschikbare budgetten voor de toekomst
En de stelling van de PPA werd overgenomen, parallel aan de Albrandswaardse variant, dat eerst de gifbelt
bij de Rhoonse Haven moet worden opgeruimd voor er ook maar iets gebeurt met de daaraan grenzende
polders.
tenslotte voelde ik me persoonlijk aangesproken (maar niet erg in dit verband) dat de raad het wel
waardeerde dat ze goed scherp en af en toe wakker werden geschud door de burgers van Albrandswaard
en ik denk dat daarmee ook zeker de Polderkolder bedoeld werd.
Verder een woord van dank aan alle belanghebbenden en belangstellenden uit de dorpen en de polders die door
hun aanwezigheid nogmaals benadrukten aan de grote Provinciale delegatie dat het anders moet en ook anders
kan. Maar dan moet je wel willen communiceren, overleggen en praten met ALLE belanghebbenden en niet alleen
met de natuur- en recreatiehoek. De artikelen in de lokale kranten zal ik u onthouden, die heeft u zelf kunnen lezen.
De vakpers heeft er ook oog voor
( http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8229nee_tegen_buytenland ) en ik heb wat inspraakreacties voor u bijgesloten
De Provincie (1)
Zal uiteraard het laatste woord wel hebben dus zijn om te beginnen direct een offensief begonnen voor wat betreft
de vele vragen die er leven bij de bewoners en belangstellenden, om zo de angel en angst uit de beleving van de
mensen te halen. Dus is er een keur aan vragen en antwoorden verschenen op de website
www.kiezenvoorgroen.nl waarin op hun manier uitleg wordt gegeven over de vraagstukken die spelen. Zo wordt bij
vraag 11 aangegeven dat de huidige boeren maar beter eieren voor hun geld kunnen kiezen, voor hun bedrijf is
geen ruimte meer. http://www.kiezenvoorgroen.nl/faq . Dat is natuurlijk zo onrechtvaardig als de ….
We praten hier over ondernemers met gezonde bedrijven. Stel nu eens dat we opeens behoefte hebben aan natuur
en water in bijvoorbeeld plan Overhoeken. We kopen de bedrijven daar voor een appelen een ei uit, gooien een
deelplat, graven waterpartijen en planten groen en zeggen tegen de overgebleven bedrijven: nu mogen jullie een
coöperatie gaan vormen en voor een beheersvergoeding het terrein gaan onderhouden. Hoeveel bedrijven denkt u
zouden dat pikken? En onderhand probeert de Provincie de boeren maar af te schilderen als geldwolven die niet
mee willen denken en alleen maar denken aan eigen belang. Mag het alstublieft? Jarenlang dag en nacht werken
en generaties lang het landschap en je eigendom cultiveren en dat dan zonder slag of stoot opgeven? Omdat er 10
jaar geleden iets aan de natuurlobby is beloofd? Dat kan je van geen enkele zichzelf respecterende ondernemer
verwachten, dus ook van een boer niet.
De Provincie (2)
Inmiddels komt er binnenkort weer een stuk ter inzage, en wel over de ruimtelijke invulling van Zuid-Holland in de
komende jaren. Het wordt door de betrokken gedeputeerde als volgt verwoord. Het is weliswaar een plan voor de
periode tot 2020 (en 2040) maar misschien wel goed om er nu vast mee te beginnen?
'Deze doelen willen we bereiken door samenwerking met gemeenten en andere partijen', zegt gedeputeerde Ruimtelijke
Ontwikkeling, Govert Veldhuijzen. 'Uitgangspunt is, 'lokaal wat kan, provinciaal wat moet'. Binnen duidelijke provinciale
kaders is er voldoende ruimte om lokale afwegingen te maken.'
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/8297-zuid-holland_schetst_schaarse_ruimte

Links:
Nog een aantal buitengebied artikelen die spelen voor u bij elkaar gesprokkeld en waar u wellicht lering en
zienswijzen uit kunt halen.
Ganzen en schade voor de landbouw
http://www.boerderij.nl/1085065/Landbouw/Weblogs/Landbouwschade-tussen-deoren2.htm?nb=boerderij_akkerbouw&editie=25%20september%202009&link=Ganzenschade%20zit%20nie
t%20tussen%20de%20oren&WT.mc_id=mail_boerderij_akkerbouw_25%20september%202009
Zelfs bij het ministerie dringt het door http://nieuweoogst.nu/news_article/details/8277verburg_teveel_ganzen
Over het eiland Tiengemeten - een beeldverslag: http://www.boerderij.nl/1085030/Akkerbouw/fotoakkerbouw/Landbouw-is-natuur-geworden.htm
De RABO gaat het landschap sponsoren met een zogenaamde streekrekening. Ze waren al sponsor van
de eerste Polderdag en hiermee geven ze verder invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8241-rabobank_bekommert_zich_om_landschap
Kan onze Provincie de natuur niet in Brabant gaan aanleggen?
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/8282-te_koop_grond_voor_natuur
En waar gaan kinderen uit onze regios straks hun maatschappelijke stage lopen?
http://nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/8295-stadse_puber_aan_t_werk
Over de ontpoldering van de Hedwigespolder in Zeeuws Vlaanderen is veel te lezen in de diverse bladen:
Over de ontpoldering van de Hedwigespolder http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8158verdrag_westerschelde_nietig_verklaren
En het protest in Zeeuws-Vlaanderen http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8148-zeeuwsvlamingen_op_naar_middelburg
De ambtenaren van LNV blijken ook met 2 petten te werken :
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=107301
De natuurwaarde in de Westerschelde : http://refdag.mobi/m/a/1/1436067
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2877721.ece/Kamer_blijft_tegen_ontpoldering_Hedwigepolder.
html
9 oktober wordt beslissend: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8263-9_oktober_dday_voor_ontpoldering
Nog een mogelijkheid om het landschap en monumenten te bewaren :
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4945524/__Verbouwen_monument_makkelijker__.html?p=2,1
En als we het toch over recreatie en verbreding van het bedrijf hebben dan kunnen de boeren wellicht nog in een
andere neventak stappen. De wietteelt is verboden maar naast een boerencamping is dit wellicht een alternatief?
http://www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2009/10/geen_hoeren_in_woonboerderij.html Zeer intensieve
recreatie ter vermaak van al die verwachte bezoekers ….
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