Overzicht Polderkolders 1515 – 160
Polderkolder 151
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Deze week is mij de vraag gesteld of ik het toch allemaal nog wel zag zitten, er zou in mijn Polderkolders een
"klagerige" teneur zitten. En daar werd uit gedestilleerd dat ik wellicht de hoop zou hebben opgegeven en het
hoofd in de schoot gelegd. Eerlijk gezegd realiseerde ik me dat niet zo, en ik kan het er ook niet zo uit lezen,
maar het is een signaal dat je scherp houdt en ervoor moet waken dat je niet moet afglijden naar het negatieve.
Uiteraard ben ik hoopvol gestemd, alleen heb ik mijn twijfels bij het nut van al dat overleg met partijen die toch
niet willen luisteren en hun eigen agenda hebben. Volgens mij zijn de bewoners en de lokale politiek het eens
om in te zetten op minimaal de Albrandswaardse Variant. Dat we liefst nog meer landbouw zouden terugzien
(een kruising met de Boerenvariant) zal misschien niet haalbaar zijn, maar dat zijn wel de plannen waarvoor
draagvlak is bij bevolking en politiek. Al zou alleen maar de door de Gedeputeerde gedane belofte om er serieus
met betrokkenen over te praten worden ingelost, dan geeft dat je het gevoel voor vol te worden aangezien.
Om dan steeds weer tijd en energie te steken in gesprekken met partijen die daar niets van willen weten, geen
millimeter van hun plannen willen afwijken, daar heb ik even geen zin meer in ja. Ongetwijfeld zullen zij hetzelfde
van ons zeggen, onbuigzaam, maar de Albrandswaardse Variant was al een uiterste compromis tussen
verschillende stromen en partijen - eigenlijk zou Albrandswaard het liefst de Boerenvariant uitvoeren, zoveel
mogelijk houden zoals het is. Maar als daar nu weer nieuwe plannen overheen komen, die van het
Albrandswaardse Variant compromis ook weer ruimte claimen zodat alleen natuur en recreatie overblijft, dan
weet ik het ook niet meer. Er liggen afspraken, moties en 10 jaar plannen waar gewoon niet naar gekeken wordt.
Dus wat voor de een lijkt op drammen is voor de ander gewoon op zijn democratisch ontstane standpunt blijven
staan. Democratie en overleg zijn echter in Den Haag ondergeschikt want de Provincie dreigt niet alleen met
Inpassingsplannen maar stelt ook gewoon : doordrukken !. Ander fenomeen is de terugkoppeling naar de
Provinciale Staten, want als je met ze in gesprek bent (ook als je mordicus tegen bent), wordt dat in de
tussenrapportages op papier naar voren gehaald als zijnde dat er goed overleg en gesprekken gaande zijn met
bewoners en betrokkenen, dat we er wel uit zullen komen, dat alles volgens schema verloopt en dat we in 2021
een nieuw Landschapspark rijker zijn.
Ik heb alleen nog steeds de hoop dat er ergens een keer iemand zijn verstand gaat gebruiken en de zaak op de
helling zet. De Tweede Kamer, Eerste Kamer of de Raad van State, maar in elk geval een instantie die de
Provincie terug kan fluiten. Omdat het financieel niet haalbaar blijkt, voortschrijdend inzicht over
voedseltekorten, educatieve rol landbouw, draagvlak ontbreekt, voedselproductie dicht bij de stad, noodzaak
niet aangetoond, foute procedure - noem maar op. Met rede kun je ze blijkbaar niet overtuigen, het zal opgelegd
moeten worden.
Bezwaarschriften WVG : niet vergeten
Het ligt het in de lijn der verwachtingen dat na de carrousel van maandag 08/02 de extra WVG ook door de
Raad zal worden afgewezen, hetgeen getuigt van moed en inzicht. Wat er met de verlenging gaat gebeuren is
wat onduidelijker. Het verslag van de carrousel hierover heb ik bijgesloten. Mocht u belast worden met een extra
WVG en/of een verlenging daarvan op uw grond, tuin en/of gebouwen dan moet u vooral niet vergeten om van
de mogelijkheid gebruik te maken een bezwaarschrift in te dienen. U heeft wellicht een zienswijze ingediend
(waar wel of niets mee gedaan wordt), maar om later uw zaak hogerop te kunnen laten behandelen dan moet u
terug kunnen vallen op een bezwaarschrift volgens de gangbare procedures. Dat is wat anders dan een
zienswijze dus. Alles ligt ter inzage tot en met 25 februari en tot die datum kunt u een bezwaar (schriftelijk)
indienen door een bezwaarschrift te richten aan B & W van de Gemeente Albrandswaard, postbus 1000, 3160
GA te Rhoon.
Ook kunt u een voorlopige voorziening laten treffen bij de Rechtbank of kunt u bezwaar aantekenen tegen het
eventuele gemeenteraadsbesluit, maar je kunt er maar beter op tijd bij zijn - en dubbel genaaid houdt beter.
Beheersnotitie Landschapspark
Bijgesloten vindt u tevens een concept over hoe de polders in de toekomst beheerd zouden kunnen gaan
worden. In het uitgangspunt is al weergegeven de stappen die de provincie in haar achterhoofd heeft. Ze gaan

namelijk niet uit van de Albrandswaardse variant maar van hun Voorkeursalternatief (VKA). Nogmaals wordt
bevestigd dat de boeren weg moeten want de te realiseren doelen natuur en recreatie staan voorop en worden
niet ter discussie gesteld. Leuk is ook de paragraaf 7 over tijdelijk beheer. Daar kan de Provincie maar beter niet
op wachten, want ze hebben nu een aantal panden en gronden aan de Essendijk. Regelmatig lopen er dieren
los op de dijk, die zorgen voor gevaarlijke situaties. Maar dat is alvast om te wennen voor later, als de Schotse
Hooglanders zullen worden ingezet om de zaak te onderhouden. Die kom je dan ook op de meest onverwachte
(en ongelegen) momenten tegen op je pad…..
Vruchtbare landbouwgrond omzetten in natuur
Zoals al eerder bij u gemeld, is een van de redenen dat de Provincie wil overstappen naar een
Inpassingsplan gelegen in het feit dat ze dan over kunnen gaan tot een versnelde
onteigeningsprocedure (zie artikel 4.3 van hun Inpassingsplan). Bij onderstaande link kunt u dat
teruglezen – het stuk is > 10 Mb dus alleen de link….http://www.zuidholland.nl/staten_informatie_systeem/Provinciale_Staten/2010/24_februari_2010/apps_sissingle.htm?llpos=152410724&llvol=-2000 En dan doorklikken op agendapunt 6: 6 Startnotitie
inpassingsplan Landschapspark Buytenland (6131).pdf
Dat de daarvoor geboden prijzen niet in verhouding staan tot wat ze er aan de andere kant mee
verdiend wordt moge duidelijk zijn. Vandaar dat boeren en tuinders uit de Eendragtspolder
(www.eendragtspolder.nl) naar de rechter zijn gestapt
…..http://www.agd.nl/1095077/Nieuws/Platteland/Rechter-buigt-zich-over-onteigeningswaardepolder.htm
In dat kader gezien doet deze parlementariër er nog een schepje bovenop – natuur moet ons wat waard
zijn, dus moeten we er maar voor betalen ook …..
http://www.agd.nl/1094630/Nieuws/Platteland/Agrarisch-natuurbeheer-is-een-hoogwaardig-product.htm
Er is ook een kentering merkbaar bij de Provincie – buiten het feit dat ze het nieuws over hun
Inpassingsplannen blijkbaar pas dinsdag aan de pers hebben doorgespeeld (Radio Rijnmond noemde
het in hun middageditie
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Ffebruari%2FProvin
cie+mag+komst+Buytenland+doordrukken ) wordt er nu ook niet meer gesproken over een
Landschapspark maar over het Buytenland. Dat zal ongetwijfeld een reden hebben (want in een
Landschapspark moet ca. 80% van de grond agrarisch in gebruik zijn en dat willen ze nu eenmaal
niet…. vermoed ik. Lees hier maar: http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=61624
Het is al een ouder artikel, maar ik weet niet of ik destijds de link bij heb gesloten – alleszins het lezen
waard echter : Landschap zoekt boer
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/klimaatkwesties/article2737181.ece/Landschap_zoekt_boer
.html
Natte natuur en het klimaat
Er staat een vergadering gepland tussen belanghebbenden en stake-holders inzake de aanleg van natte natuur
in de Zegenpolder. De een noemt het een zoet-klei oermoeras, de ander een Krekenlandschap. De voor en
nadelen worden tegen elkaar afgewogen. Over de toenemende insectendruk (mede door opwarming van de
aarde) en het gevaar voor de volksgezondheid wordt bagatelliserend gedaan. Evenals bij de ondergrondse CO2
opslag wordt de zaak heel positief voorgesteld, gevaar zal er niet zijn. Voor de achtergrondinformatie een
bundeling van wat artikelen en meningen is deze link wel aardig :
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/klimaatkwesties/article2341298.ece/Tropenkoorts_in__opgewarmd_
_Nederland.html
Over de Bestemmingsplannen en Inpassingsplannen, processen en tijdspaden…..
Ook de Minister van Landbouw vindt dat draagvlak en zorgvuldigheid bij bepaalde inspraakprocessen
van belang zijn ….
http://www.agd.nl/1094882/Nieuws/Platteland/Meer-nieuws-platteland/Natura-2000-debat-ontaardt-in-chaos.htm
Deze week bleek in de pers ook dat er bij Inpassingsplannen vragen gesteld kunnen worden – zo is er
op Voorne-Putten voor polder Zuidoord,/ Gem. Bernisse een Inpassingsplan in voorbereiding en dat
blijkt toch wel een stuk duurder dan Gedeputeerden gedacht hadden…. Dan is het toch niet zo gek dat
wij )onze gemeenteraad) hier een goede financiële onderbouwing willen hebben met een second
opinion check op de financiële haalbaarheid lijkt me ….

http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/12373-cda_zorg_over_zoetwater_voorne-putten
Mocht ik u vorige week nog melden dat heel IJsselmonde natuur en recreatie wordt, rond de Waal zijn
ze daar nog niet uit – althans, daar hebben de zeeverkenners een bezwaar aangetekend omdat ze door
het aan te leggen Waalbos vrezen, dat de wind hen letterlijk en figuurlijk uit de zeilen wordt genomen…
http://www.refdag.nl/artikel/1462916/Vraagtekens+bij+Waalbos+Ridderkerk.html
En de boer …. hij ploegde voort [ lees ook maar eens de “ballade van de boer” – uit het werk van
J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) ].
http://www.agd.nl/1095095/Nieuws/Artikel/Boer-ploegt-voort-na-AOW.htm
Agenda:
22/02 20:00

Raadsvergadering over o.a. Wet Voorkeursrecht Gemeenten (agenda zie hier)

http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1251
Zoals gebruikelijk bijgevoegd nog een samenvatting in pdf van de voorgaande polderkolders (141 – 150).
Een prettig weekeinde en tot een volgende Polderkolder.
Polderkolder 152
Beste polderbewonerse en belangstellenden,
Op mijn vorige Polderkolder heb ik veel reacties gehad – alleen maar bemoedigend en duidelijk blijk gevend dat
de Polderkolder in een behoefte voorziet, en dat is mooi.
Dus daar zijn we weer met nieuwe moed en een keur aan wetenswaardigheden over de ontwikkelingen in onze
polders. Uiteraard met aandacht voor de WVG, maar ook over de inrichtingsplannen en de beheersnotitie.
Landschapspark en de natte natuurzone
Zoals al eerder aangekondigd zal er 2 maart een middag op het Waterschapshuis Hollandse Delta aan de
Handelsweg 100 te Barendrecht worden gesproken over de mogelijke inrichting van de natte natuur in de
polders, met alle voordelen en nadelen. Belanghebbende boeren en bewoners zijn niet gevraagd, maar ieder
ander die denkt daar in de toekomst iets te maken te hebben uiteraard wel. Het werkstuk (rapport van Bureau
Waardenburg en Royal Haskoning) heb ik in bijlage bijgesloten. We zijn benieuwd naar de uitkomsten – zie ook
de Horstermeervariant verderop..
Verder is er een reactie van het PPA gekomen op de “notitie landschapsparkbeheer” die ik eerder ook al had
bijgesloten (nu nogmaals). Waarin het PPA duidelijk aangeeft binnen welke bandbreedte er onderhandeld zou
kunnen worden in relatie tot de Albrandswaardse Variant, hun maximale wisselgeld richting natuur en recreatie.
Wet Voorkeursrecht Gemeenten : verlenging en nieuw
Voor mensen die maandagavond niet aanwezig konden zijn op het Gemeentehuis het volgende.
De Gemeenteraad is akkoord gegaan met het collegevoorstel om de Wet voorkeursrecht, die per 1 oktober op
de meeste gronden in Het Buytenland gevestigd was en in oktober 2009 verlengd is tot 28 februari te verlengen
met een periode van 12 maanden, oftewel tot februari 2011. Het raadsbesluit is ook weer 700 Kb dus heb ik
maar niet bijgesloten (terug te vinden bij deze link :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=758&rubriek_id=3297&stukid=4
9863 ) – blijkbaar hebben de zienswijzen niet geleid tot enige aanpassing, dus als u het er niet mee eens bent
kunt u bezwaar gaan maken.
De Gemeenteraad wilde in de eerste vragenronde NIET akkoord gaan met het vestigen van een nieuwe WVG
op sommige stukken in het plangebied (meestal erven, schuren en tuinen). Waarop het college dit voorstel heeft
teruggetrokken en het niet op de agenda is geplaatst voor stemming verder. Kortom, dat is ingetrokken en
voorlopig van de baan (maar komt wellicht bij het bestemmingsplan wel weer in tekeningen en stukken terug).
Dus die nieuwe WVG komt er niet op.
Toch een beetje gewonnen – wel een slagje maar zeker niet de oorlog. En de politieke partijen hebben zich
netjes gehouden aan hetgeen ze tijdens de carrousel hierover al naar voren hadden gebracht. Mag ook wel
eens gezegd want dat oogstte (poldertaal) waardering bij de betrokkenen.

Kies Partij voor de Polders
Er komen zowel Gemeenteraadsverkiezingen als Tweede Kamerverkiezingen aan komende tijd. Van
verschillende kanten is mij gevraagd om een stemadvies, welke partij is het beste voor het behoud van de
polders. Voor mij is dat koffiedik kijken, er zijn vaak veel mooie woorden waar de politiek na de verkiezingen
opeens mee gaat marchanderen. Ik denk dat ieder voor zich moet kijken welke partij het best in zijn/haar straatje
past en welke partij makkelijk benaderbaar is om meningen en ideeën aan te ventileren. In de hoop dat ze er
ook wat mee doen. Maar ik zou wel willen zeggen : laat je stem niet verloren gaan! Voor de beeldvorming en om
te zien waar de verschillende lokale partijen voor staan : Er zijn rond dit weekeinde lijsttrekkersdebatten.
Zaterdagmiddag 27/02 vanaf 14:00 uur in Het Boerderijtje (hoek Werkersdijk/Dorpsdijk te Rhoon) en
maandagavond 1 maart vanaf 20:00 uur in het Gemeentehuis aan de Hofhoek in Poortugaal. Inloop vanaf
19:30 uur. Daar kunt u de stemming proeven maar ….het blijven verkiezingspraatjes. Eén advies : Kies partij
voor de polders. Zie ook De Agenda onderaan de pagina.
Horstermeerpolder
En voor diegene die helemaal geen geloof hebben in de politiek : we kunnen net als in Nederhorst den Berg
altijd nog een republiek uitroepen en ons verzelfstandigen van Provincie en Overheid. Een prachtig initiatief dat
dinsdagochtend in het AD stond, waar veel over geschreven is inmiddels en waarover ik diverse tips heb
gekregen. Ik heb wat linken bijgesloten over het betreffende gebied, de Horstermeerpolder – vergelijkbaar qua
oppervlakte en problematiek met hier denk ik.:
http://www.rtvnh.nl/player.php?stream=ItemRadio&item=49643
http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article5837570.ece/Operatie-Slagboom-inHorstermeer
http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article5819500.ece/Horstermeerpolder-roeptrepubliek-uit
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/shownieuws/media/6287638/Boze-bewoners-sluiten-polder-af.ece
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=112220
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/12584-horstermeer_pleegt_staatsgreep
Deltanatuur
Wilt u nog meer plannen en zien wat we de laatste jaren in Zuid-Holland Zuid allemaal al aan het opgeven zijn
aan natte natuur? Dan moet u deze website van Deltanatuur eens doorlopen en de verschillende projecten
bekijken. http://www.deltanatuur.nl/content.asp?kid=10027746
En dat is alleen dit stukje Nederland maar, elders in Nederland worden ook hele streken op de schop gegooid.
Dat moet toch een keer stoppen….. Wat dat betreft kan ik de actie in de Horstermeerpolder ook heel goed
begrijpen en deze verdient wellicht navolging.
En die agrarische grond wordt veelal gebruikt als ruilmiddel om de “groene lobby” rustig te houden wanneer er
weer eens wegen, industrie, woningbouw, waterbuffer of een 2e Maasvlakte aangelegd moet worden. Het zou
van realiteit getuigen als dat ook een bepaalde waarde vertegenwoordigd, zodat de boeren die weg moeten een
marktconforme prijs voor hun eigendommen krijgen en elders opnieuw kunnen beginnen (of stoppen). Natuur en
vooruitgang mag blijkbaar niets kosten , lees ook dit artikel….
http://www.nieuweoogst.nu/other_article/details/12542-rem_op_uitverkoop_landbouwgrond
Natura 2000 en EHS, natuurbeleid in Nederland
In dit kader heb ik een artikel gelezen op het internet. Daar wordt gesproken over een “brede heroverweging” –
nu was dat voor de val van het kabinet, maar het is te hopen dat ze dit in elk geval doorzetten, dat van die brede
heroverweging. En dat ze dan tevens de PKB en nut en noodzaak van alle plannen rond het Buytenland
meenemen. Er is (nog maar weer eens een) een ambtelijke werkgroep die zich daarover buigt met de mooie
naam Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). Lees hier meer over de rol die de boeren zouden kunnen
vervullen…. http://www.agd.nl/1095553/Nieuws/Artikel/Ministerraad-natuurbeleid-werkt.htm
Verbrede Landbouw – een alternatief
Zo dicht bij de bewoonde wereld zou een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wellicht een alternatieve 2e
tak kunnen zijn. Je moet wel willen en kunnen natuurlijk. De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een
unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij
op een vanzelfsprekende wijze in contact komen met de natuur en dieren wordt een bijdrage geleverd aan hun

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Of dat u dit als gastouder, kinderdagverblijf of buitenschoolsopvang
aanbiedt, het voegt iets bijzonders toe aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen. Daarmee
onderscheidt de agrarische kinderopvang zich wezenlijk van reguliere kinderopvang.
Om agrariërs te ondersteunen bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op hun agrarische bedrijf
is de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) opgericht. Agrariërs kunnen aansluiten bij de VAK, waarmee ze
profiteren van de speciaal ontwikkelde agrarische kinderopvangformule.
De agrarische kinderopvangformule biedt agrariërs kansen om kinderopvang op hun boerderij te realiseren en te
exploiteren. Een tweede bedrijf op een boerderij betekent meer economisch perspectief voor het boerengezin,
maar ook voor de regio. Echter het realiseren van een volwaardig en professioneel kinderdagverblijf op een
boerderij is niet eenvoudig. De opvang moet voldoen aan veel regels, zoals de Wetgeving Ruimtelijke Ordening
en Milieu en veiligheidseisen. Daarnaast is het dagelijks reilen en zeilen in de kinderopvang ook aan regels
gebonden. Meer info op de verschillende pagina's van hun website http://www.agrarischekinderopvang.nl
Links en nog meer alternatieven :
Over jeugdzorg op het platteland http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/12621kansen_voor_jeugdzorg_op_boerderij
Alle boeren weg? Gezondheidslandschap http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/12617gezondheidslandschap_in_de_maak
Provincie en Gemeente knokken om het Buytenland:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/februari/24/knokken_om_buytenland
Agenda:
27 februari 14:00 uur lijsttrekkersdebat in Het Boerderijtje te Rhoon (live bij Radio President op
www.radiopresident.nl )
1 maart 20:00 uur Lijsttrekkersdebat Gemeenteraadsverkiezingen Gemeentehuis Poortugaal (live te volgen bij
Studio West-IJsselmonde www.swy.nl )
2 maart 14:30 uur Overleg en praatsessie stakeholders omtrent zoet-klei-oermoeras/krekenlandschap
(Zegenpolder) in het Waterschapshuis
3 maart Gemeenteraadsverkiezingen
Als het nu ook weer eens een beetje droog wil worden kunnen de lammetjes naar buiten en gaan we aan het
volgende seizoen, het voorjaar denken.
Over voorjaar gesproken : een seizoenstip op http://www.ophetland.tv/11794097/a/a/ of op
http://www.weekvandenestkast.nl/page=home
Een prettig weekeinde allemaal en tot een volgende Polderkolder maar weer
Polderkolder 152a
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl we van alle kanten worden bestookt met advertenties, televisieprogramma’s, debatten, mailcampagnes,
flyers en anderszins zou ik u onderstaand artikel mee willen geven in uw besluitvorming om morgen te gaan
kiezen en op wie dan wel. Zoals in Polderkolder 152 gezegd, zal ik geen stemadvies geven.
Maar voor wie de polders en ons buitengebied na aan het hart liggen is bijgaande column uit het NRC van
Marjoleine de Vos wel mooi om inspiratie uit te putten……..

Lekker kleinschalig

MARJOLEINE DE VOS

Eigenlijk is het heel raar dat gemeenteraadsverkiezingen opgevat worden als een vorm van nationale
opiniepeiling ten aanzien van de landelijke politiek. Je zou denken dat als het er érgens direct toe doet door wie
je vertegenwoordigd wordt, het wel in je gemeente is. Landelijk kun je je opwinden over grote standpunten als
wel of niet in Afghanistan blijven, integratieproblematiek, rekeningrijden enzovoort. Maar in je gemeente wóón je,
daar leef je elke dag, en dan kan het je veel meer schelen of ze wel of niet een kolencentrale vlakbij gaan
bouwen, of men het muziekcorps in stand wil houden en hoe er gedacht wordt over de vuilverwerking dan of de
partij van je voorkeur op landelijk niveau voor of tegen militaire steun aan Amerika is. Laat ze er liever voor
zorgen dat de bibliotheek open blijft, dat het bejaardenzwemmen niet verdwijnt, dat ze in Den Haag horen dat
het leven op het platteland met zijn geringe openbaarvervoersdichtheid er wat autogebruik betreft
noodzakelijkerwijs heel anders uitziet dan het leven in de Randstad voor ze kilometers gaan heffen.
Het is juist prettig om op één moment kleinschalig te kunnen en mogen denken. In Amsterdam zou je bijna nog
liever dan gemeenteraadsverkiezingen stadsdeelraadverkiezingen hebben, en met de stadsdeelbestuurders
door de buurt willen lopen en zeggen: kijk, het met hoge drempels afzetten van deze trambaan leek misschien
een leuk idee op papier, maar het betekent dat fietsers krankzinnig om moeten rijden en jullie weten ook wel dat
fietsers zo niet zijn, en nu gaan ze zich over die hobbels op de trambaan wringen en dat is levensgevaarlijk!
Ai, denkt nu iedereen, wat een oubollige onderwerpen. Moet het dan helemaal niet gaan over de problemen van
migrantengezinnen?
Ja, daar moet het natuurlijk ook over gaan. Maar zoals gezegd: niet steeds. In de gemeente waar ik woon zijn
amper migrantengezinnen. De problemen zijn er heel anders, die gaan over wegen en over voorzieningen die uit
de dorpen verdwijnen. Het probleem is er niet zozeer dat de mensen zich veilig moeten voelen, want dat voelen
ze zich wel, maar dat ze willen dat het ’s nachts donker is. Een dorp is geen stadswijk die gebaat is bij goede
verlichting, in een klein dorp op het wijde land wil je de sterren kunnen zien en de stilte van de nacht voelen.
Nu ja, de meeste mensen dan.
Vooruit: sommige mensen.
En voor die mensen moet er dan een plaatselijke partij zijn, of een plaatselijke partijafdeling, die zegt: wij weten
wat het is om hier te wonen. Wij denken niet alleen maar aan economische groei, wij weten best dat er hier
krimp heerst. En daar gaan wij niet bij staan jeremiëren, wij gaan ons afvragen wat voor mogelijkheden en
onmogelijkheden gepaard gaan met een niet al te hoge bevolkingsdichtheid.
Maar dat is niet zo in de mode. Iedereen wil zich zo graag een wereldburger voelen, een bewoner van internet,
een opiniedenker, dat het ongelooflijk tuttig lijkt om je druk te maken over het uitzicht.
Bedenksels als er nu weer in Twente bij de herbestemming van het vliegveld gehoord worden: een
bedrijvenpark maken en dat dan elders ‘compenseren’ met nieuwe natuur, zijn volkomen onzinideeën als je
ergens woont en je thuis voelt en een gebied en een landschap kent. Hoe vreselijk is het als de geschiedenis
radicaal uit het landschap gegumd wordt om plaats te maken voor bedrijventerreinen en een stukje op de
tekentafel verzonnen natuur. Dat werkt vervreemdend, dat is een manier om tegen de mensen te zeggen: het
doet er niets toe of jullie je hier thuis voelen, het enige wat ertoe doet is dat wij aan een algemeen ideaal van
‘groen’ beantwoorden.
Ik bekeek onlangs de documentaires die Digna Sinke over het eiland Tiengemeten maakte, een eiland dat van
boerenlandschap veranderd werd in natuur met ‘recreatief medegebruik’. Boerderijen van tweehonderd jaar oud
werden gesloopt. Met hoge bomen omzoomde lanen weggebulldozerd. De dijk die het land zolang beschermd
had, doorgestoken. De uitzichten die jaar in jaar uit altijd hetzelfde maar toch steeds anders waren geweest,
anders door het seizoen, het weer, de lichtval, de vogelstemmen, werden in een half jaar radicaal veranderd.
Waar brave gewassen stonden, werd zorgvuldig natuur gekweekt die door de eeuwige grote grazers
bijgehouden moest worden.
Allemaal leuk voor de biologen en de landschapsontwerpers. En vast ook voor toeristen op een zonnige dag.
Misschien moet er ook af en toe wel eens ergens een plek zijn waar zoiets kan. Maar voor wie zich ergens voelt

horen, is het een ramp. En een nog grotere ramp is het gevoel dat wij alles naar onze hand kunnen zetten.
Natuur? Maken we voor u!
Vanzelfsprekend mag er best eens ergens iets veranderen. Ook gemeenteraden moeten keuzes maken,
mobiliteit afwegen tegen stilte, nieuwbouw tegen een sloot met kikkers en dotters, boeren de gelegenheid geven
een gezond bedrijf te hebben ook als dat eens ten koste gaat van een uitzicht en omgekeerd een oude bomenrij
laten staan ook al zou het heel gemakkelijk zijn om de weg ten koste van die bomen te verbreden.
Dat wil je dus horen van partijen in de gemeente. Hoe ze zulke dingen gaan doen. En niet wie ze denken bij de
landelijke verkiezingen als kandidaat-premier naar voren te schuiven. Die kandidaten wonen hier niet.
Wij wel. En reken maar dat we gaan stemmen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allemaal héél herkenbaar voor eenieder. Succes en wijsheid gewenst morgen en laat uw stem niet verloren
gaan.
Polderkolder 153
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met het laatste nieuws en informatie over de polders. De uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen zal u wellicht verrast hebben, mij niet zo. Nu maar afwachten welke coalitie er uit de
bus komt en wat dat voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke inzet tot behoud van de polders. Blijven ze
doorgaan op de ingeslagen weg en kiezen ze voor de Albrandswaardse Variant of doen ze water bij de wijn ….
De verkiezingsprogramma’s logen er niet om, maar het blijft politiek natuurlijk.
Reactie op Polderkolder 152a : Tiengemeten
Van een van de medewerkers van Bureau Stroming mocht ik het volgende ontvangen als commentaar op de
column van Marjoleine de Vos, waarin ze in haar overdenking verslag deed en refereerde aan de teloorgang van
het eiland Tiengemeten. Hij reageerde daarop als volgt :
Ach Wim, En weet je ook hoeveel mensen er sinds de openstelling van dit gebied al een kijkje zijn komen
nemen?
Kijk nou eerst eens wat verder, zou ik zeggen! En kijk ook eens hoe trots onze eigen ex minister Verburg was
toen ze het gebied opende.
Ik heb naar hem gereageerd dat ik daar zeker niet zou gaan kijken, omdat dit mijn schrikbeeld is voor onze
polders. Ik heb gezien hoe onze vrienden daar hun hele hebben en houwen in de steek moesten laten en
vertrekken vanwege die idioterie. Een hele sociale leefgemeenschap ontwricht en ontheemd. Weggejaagd. Als
dat elders in de wereld gebeurt (bij de boeren in China of de indianen langs de Amazone) dan staan wij met
opgeheven vinger en roepen de ambassadeurs ter verantwoording. Maar hier kan het blijkbaar allemaal
ongestoord verder gaan – onze eigen cultuur en erfgoed is veel minder belangrijk tenslotte..
Hopelijk heeft de heer Gerard Litjens donderdagavond j.l. de laatste documentaire van Digna Sinke over het
eiland niet gemist – want als je dat ziet schieten toch de tranen in je ogen:
http://www.hollanddoc.nl/artikelen/43170728. De laatste met als titel “Nieuw Tiengemeten” in de serie van
HollandDoc is op hun kanaal te zien.
Hierbij een korte uitleg daarover : http://www.hollanddoc.nl/service_info/39444400 en dan kom je hier terecht
http://player.omroep.nl/?zenid=227
Voor de beeldvorming ook nog de eerste aflevering over Tiengemeten bij Holland Doc:
http://player.omroep.nl/?aflID=3906151
en het eiland door de ogen van de maakster http://www.tiengemeten.com/html/any/film
Nieuwe Natuur is onbetaalbaar
Wij roepen het al langer dat er eerst zekerheid en financiële onderbouwing moet zijn voor er ook maar iets kan
en mag veranderen in het gebied. Inmiddels zijn ook de ambtenaren op de ministeries ervan doordrongen dat er
geen geld is voor deze dure en zinloze transformaties van vruchtbare landbouwgronden naar natuur.
In een artikel van het Nederlands Dagblad wordt dit haarfijn uit de doeken gedaan. En dan hebben we het nog
niet eens over de plannen die hier niet onder vallen zoals

delta natuur, compensatie natuur, robuuste verbindings zone, ecologische verbindingszones en Natura 2000.
http://www.nd.nl/artikelen/2010/maart/04/aanleg-nieuwe-natuur-is-onbetaalbaar
Informatiekrant Landschapspark Buytenland
We zijn deze week ook weer verblijd met een nieuwe editie van het bijna ter ziele gegane lijfblad van de
provincie, namelijk de Informatiekrant Buytenland. De laatste editie van dit kwartaal-info bulletin (4 x per jaar)
dateerde van mei 2009 en ze hadden deze ook niet hoeven uitgeven. Ik had hem niet gemist. Hoewel het de
burgers wel een goed beeld geeft hoe makkelijk de provincie (hun) geld over de balk smijt. Terwijl het ene
democratische bestemmingsplanproces nog gaande is, zetten zij alvast een cordon ambtenaren en bureaus aan
het werk om parrallel daaraan een eigen provinciaal bestemmingsplan onder de noemer inpassingsplan te
maken (zie bijlage). Ze hebben blijkbaar geld te veel en verdoezelen dit onder het motto dat onze gemeente de
zaak waarschijnlijk toch niet voor elkaar krijgt (lees : niet zoals zij dat willen – opgelegd en niet democratisch). In
prachtige bewoordingen wordt hun credo uitgelegd : lokaal wat kan, regionaal wat moet. Verder wordt uitvoerig
ingegaan met hoeveel mensen ze wel niet in gesprek zijn, hoe ze die mensen allerlei mogelijkheden op een
goede toekomst gaan laten zien, het is te mooi voor woorden. En dat is het dan ook, papier is geduldig. Lees het
maar eens na als u niet uit dit gebied komt: http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/infokrantmrt2010.pdf Kijk ook
goed naar de plaatjes zoals bij de boerderij Portland, waar Gerda Verburg aan huisverkoop vanaf de boerderij
doet. En waar Commissaris van de Koningin Jan Franssen op de dam als Napoleon sterke verhalen staat te
vertellen over zijn Rijk. Zelfs de streekeigen typische MRIJ koeien (roodbont ?) ontbreken niet. Maar die mensen
met kinderen die bij dat krekenlandschap zijn ingetekend moet u wegdenken, want daar mag je straks echt niet
wandelen. Dat wordt natuur- en stiltegebied.
Nu deze propagandamachine weer is opgestart (65 jaar terug deden ze dat ook, in China en Birma nog steeds)
zal binnenkort ook wel weer een interview in de Schakel komen met iemand die heel blij is met hun plannen en
graag aan de vernieling van het polderlandschap zal willen meewerken. Ze vinden er vast wel weer een ergens
onder een steen. Ook het communicatiebudget lijkt onuitputtelijk.
En of het allemaal nog niet gek genoeg is, krijgen we opeens ook nog te maken met een demissionair minister
die over zijn graf heen regeert. Er worden kritische vragen gesteld over zijn plannen rond de A-15 (MaasvlakteVaanplein verbreding) en dan kan Eurlings het niet laten zich op de valreep ook nog even met ons gebied te
bemoeien: http://www.agd.nl/1096384/Nieuws/Artikel/Boeren-moeten-aanpassen-of-verdwijnen.htm . Lees ook
de reacties die zijn stellingname oproept.
Heel ander geluid van betrokkenen
Het vreemde van al die provinciale hallelujaberichten is, dat wanneer je betrokkenen uit het gebied spreekt, die
er een heel andere mening op na houden. Die hebben een gesprek gehad met hen over natuurakkers, over de
beheersnotitie, over het zoet-klei-oermoeras (dat in de infokrant nu toch weer een krekenlandschap heet) maar
die zijn daar helemaal niet zo positief over als de provinciale propagandapers. Zo worden ze uitgenodigd om in
(veen)weidegebieden te gaan kijken hoe boer en natuur samen kunnen werken. Maar dat is een ander
uitgangspunt, niet vergelijkbaar met hier. Daar is een boer gewoon boer en doet daarnaast aan natuurbeheer.
Verder zijn de te bezoeken gebieden veenweide en melkveegebieden, terwijl hier (op één na) we praten over
akkerbouwbedrijven. Hier moet een boer gewoon stoppen met zijn bedrijf (of verkopen en ophoepelen) en
natuurbeheer gaan doen, met wat landbouw erbij voor de folklore in het pretpark Buytenland. Toch een heel
andere insteek en niet vergelijkbaar. Maar zo gaat dat steeds als ze met bewoners en belanghebbenden op pad
gaan: ze komen nooit uit bij een vergelijkbaar gebied, en doen ze dat wel (zoals in 2008 de excursie naar
Zeeland) dan willen ze dat Zeeuwse model weer niet.
Notitie recreatief medegebruik WSHD
Ook wel aardig om in zo’n Infokrant te lezen is de gunning aan de beoogde beheerders van het gebied. Of ze
het al in bezit hebben natuurlijk, maar dit terzijde. Een van de beoogde partners in dat geheel is het Waterschap
Hollandse Delta. Maar het is daar nog niet zo doorgedrongen waarschijnlijk, want zeker in het recreatieve deel
gaan ze straks in de spagaat. Waar de provincie graag ruige oevers heeft met wuivende rietvelden langs de
recreatiewateren en plassen geeft het Waterschap juist weer aan dat dat niet mag : op de voor recreatie
geschikte oever mogen geen riet- of oeverplanten aanwezig zijn en de oever mag geen natuurfunctie hebben.
Maar ze hebben ongetwijfeld nog wel geld over om daar een jurist voor in te huren die een bezwaar in kan
dienen tegen deze nota.

http://www.wshd.nl/actueel/bekendmakingen/@174195/pagina
Uit de pers
In de Botlek (of de Weekkrant) van deze week kunnen we lezen dat het Buytenland groen blijft. Omdat de WVG
op de grond van de eigenaren verlengd is. Alsof die polders anders niet groen zouden blijven. Dat zijn ze nu
tenslotte ook door diezelfde boeren, en met een goed bestemmingsplan blijven ze ook groen. Verder staat er dat
de WVG de gemeente het recht geeft percelen van de boeren te kopen. Ook dat is niet juist, want de boer hoeft
helemaal niet (aan de gemeente) te verkopen. Alleen als hij wél wil verkopen moet hij het eerst bij de gemeente
(of andere overheid) te koop aanbieden, zij hebben dan het recht van voorkeur om te kopen, maar wel tegen
een marktconforme prijs. Als er dus iemand is die er meer geld voor wil geven en de gemeente wil daarin niet
meegaan is de eigenaar vrij om met anderen zaken te doen. Dat het straks anders geïnterpreteerd zal worden
en dat men (Provincie) de WVG gaat gebruiken omeigenaren te onteigenen is weer een ander verhaal, dat gaat
eventueel pas later spelen. http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/maart/03/buytenland_blijft_groen
Overigens wel aardig om in dezelfde krant te lezen dat in het gebied waar ik mijn jeugdjaren heb doorgebracht,
het oude dorp van Hoogvliet, inmiddels ook een Landschapspark wordt aangelegd – althans dat wil men daar (in
plaats van huizen) proberen te behouden. In dát Landschapspark zie ik het ook wel zitten.
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/maart/03/geen_bebouwing_bad_wil_groen_en_geen_bakstenen
Kiezen voor groen voor de Provincie = Kniezen voor Groen voor de bewoners en belanghebbenden
De website van de Provincie www.kiezenvoorgroen.nl is weer up to date gemaakt met herschreven
hoofdstukken, vragen en antwoorden etc etc.
CO2 is Nee
Ook actueel natuurlijk nu er voorlipg geen CO2 besluit komt – er is weer een nieuwsbrief uit van het camité,
maar die is meer dan 1 Mb. Dus geef ik u delink naar hun website waar u de Nieuwsbrief kunt downloaden en/of
bekijken. Ook kunt u nog steeds de electronische petitie tekenen :
http://www.co2isnee.nl/www.co2isnee.nl/Welkom.html
Links:

De val van het kabinet heeft ervoor gezorgd dat een aantal belangrijke projecten pas door en volgens
kabinet zullen worden opgepakt:Spoeddebat over aanleg A-15 en voorlopig geen CO2 besluit
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fmaart%2FGroenLinks+wil
+spoeddebat+over+investeringen+in+A15

WVG verlengd http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/12781-wvg_buytenland_verlengd

Boerengroen : http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/12722-nieuw_leven_in_boerengroen

Onteigenen in de Eendragtspolder : http://www.agd.nl/1095166/Nieuws/Artikel/Boeren-eisen-meer-danagrarische-waarde-voor-grond.htm?
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
Polderkolder 154
Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Afscheid Krijn Verhagen
Gisteren hebben we met vele dorpsgenoten afscheid genomen van Krijn Verhagen. Krijn was een creatief en
gedreven man, musicus en IT specialist. Hij heeft ook onze website www.polderdag-rhoon.nl opgezet en vorm
gegeven. Hij stond voor veel mensen met een computer(probleem) klaar en wij hebben hem ook in een andere
hoedanigheid leren kennen, namelijk als een creatief kunstenaar. Samen met Marjan was hij lid van de
kunstkring Albrandswaard en wist eerst uit steen, later hout en daarna roestvrij staal de mooiste objecten te
maken. We weten nog niet of er dit jaar weer een Polderdag komt, maar hij heeft ons in elk geval onze website
nagelaten als zichtbare herinnering. Na een mooie dankdienst in de Dorpskerk (waar hij ruim 40 jaar organist
was) met mooie woorden en veel werken van zijn favoriete Bach, hebben we hem begeleid naar zijn laatste
rustplaats en afscheid genomen van een markante en open-minded persoonlijkheid.

Maar ons leven van alledag gaat door, dat zou hij zeker niet anders gewild hebben. En hij was ook zeer begaan
met het lot van de polders dus daar zijn we dan weer met editie # 154. Voor mijzelf een nummer waaraan ik
goede herinneringen en vrienden heb overgehouden vanwege mijn Ronde Tafelverleden.
Wat dat betreft zou het bij me moeten passen om ronde tafelgesprekken bij te wonen, maar die “historische”
avonden waren wat anders van opzet. Een heel verschil met de vergadergesprekken die je tegenwoordig in het
belang van de polders zou moeten voeren. En waarvan ik er een aantal bewust oversla omdat ze niet bijdragen
tot enige vorm van overleg of veranderende inzichten. Als je met “anti-polder partijen”, want zo mogen we de
provincie en natuurlobby wel noemen, om de tafel zit geeft dat veel gespreksstof maar weinig resultaat. Het
wordt toch allemaal zo vertaald en doorgespeeld naar de hogere overheden of alles al een gelopen koers is en
iedereen hier blij is met de plannen. Sla er de laatste Informatiekrant maar op na – de goed nieuws show, alles
verloopt gladjes en die paar laatste bezwaarmakertjes draaien ook nog wel bij. Want “belangen verbinden geeft
ruimte” zo wordt gesteld, alleen is de vraag voor wie. Want de belangen van de bewoners en boeren zijn echt
niet de belangen van de provincie. De “natuurakkers krijgen langzaam vorm” – nog zo’n kreet. Op de tekentafel
en in boekvorm wel, maar in de realiteit zijn ze nog geen steek verder. Alleen ruimte voor natuur en recreatie,
dat is de insteek. En niet meedoen? Ophoepelen, om met Camiel Eurlings te spreken. Nu heeft de laatste zelf
het goede voorbeeld gegeven dus daar zijn we mooi van af.
Borden in de polder
Wellicht bent u ze al tegengekomen onderweg. De borden die een “anonieme” actievoerder heeft geplaatst op
een aantal plaatsen. De sympathieke eenmansactie kan gezien worden als stil protest tegen alle plannen met
ons gebied en spreken voor zich. De uitvoerder is bij ons bekend, maar bij de overheidsinstanties verder niet,
want volgens hun rapporten bestaan hij en zijn bedrijf niet meer in dit gebied – en iemand die niet bestaat kan
ook niets doen, dus heeft hij zijn gedachten de vrije loop gelaten en deze waarschuwing her en der geplaatst –
zie de foto’s in bijlage.
Zienswijzen - bevestiging met mogelijkheid bestelling CD Rom
Als het goed is heeft iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het Ontwerp bestemmingsplan inmiddels
een bevestigingsbrief ontvangen met de mogelijkheid de (geanonimiseerde) zienswijzen in te zien of ze te
bestellen op CD-Rom. Mocht u zo’n brief niet ontvangen hebben laat het even weten, dan zal ik u de
verantwoordelijke mensen en telefoonnummer bij het Inspraakpunt doorgeven om alsnog geïnformeerd te
worden.
Zoetklei oermoeras – krekenlandschap
Van de overlegsessie bij het Waterschap vorige week rond dit onderwerp is verder nog geen verslag gedaan. Ik
had u graag nader geïnformeerd daarover maar het duurt blijkbaar wat langer. Het valt natuurlijk ook niet mee
om aan een vergadering, waar toch veel steekhoudende argumenten tegen de natte natuur worden ingebracht,
zo weer te geven dat ook dit weer een positief verhaal wordt naar buiten. Daar hebben ze blijkbaar langer tijd
voor nodig.
15/03 New York overleg
In het begin van alle plannen is er in Hotel New York (Kop van Zuid) regelmatig overleg geweest met veel
belanghebbenden over de invulling en wensen, met als veelzeggende titel het New York overleg. Op een
gegeven moment is die samenspraak doodgebloed en is vooral de overheid (regionaal en provinciaal) haar
eigen plan gaan trekken. Nu wordt er toch weer een poging gedaan om zo’n soort overleg op te starten maar
wel met een geselecteerd gezelschap. De provincie heeft het Zuid-Hollands landschap en het PPA gevraagd de
koppen bij elkaar te steken om te zien waar de raakvlakken en knelpunten zitten. Saillant detail, maar voor hen
verder niet van belang, is het ontbreken van boeren en bewoners daarbij. Als ze dat al zouden willen natuurlijk.
Op de agenda zijn een aantal zaken genoemd waarop makkelijk te scoren valt richting de bazen in Den Haag.
Alle andere moeilijke agendapunten die er werkelijk toe doen worden verder niet genoemd, al heeft het PPA wel
aangegeven daar ook over te willen praten. We hopen op een verslag ervan tijdens het eerstvolgend PPA
overleg (woensdag 17/03) en dan zal ik u nader op de hoogte brengen.
De politiek….
Nee, niet over het lokale gebeuren en hoe de gemeenteraad er uit zal gaan zien, maar de landelijke. In de
Tweede Kamer is de voortgang van een aantal zaken behandeld die onder de portefeuille vallen van
(demissionair) minister Eurlings. Daan van Zanten heeft de verslagen boven water getoverd en er de

belangrijkste zaken uit gedestilleerd. Waarna Thedie Binder e.e.a. weer onder elkaar heeft gezet en met blauw
aangegeven. De verslagen vindt u bijgesloten. Of er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze verslaggeving
en het opstappen van bewindslieden is niet hard te maken – dat zal wel niet, maar het is wel toevallig dat ze
beiden aangeven te kiezen voor gezin en een sociaal leven buiten de hectiek van de politiek - en ontvluchten zo
ook de Balkenende norm(en & waarden).
http://www.agd.nl/1096827/Nieuws/Artikel/Eurlings-stapt-na-verkiezingen-uit-politiek.htm
http://www.agd.nl/1096864/Nieuws/Artikel/Bos-uit-politiek,-hij-wil-Cohen-als-opvolger.htm
Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Het magazine Glossy Gerda heeft nogal gespreksstof opgeleverd in diezelfde Tweede kamer. We missen er wel
een hoofdstuk over onze ontpoldering in.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13111-verburg_betreurt_commotie_over_gerda
Ze kijken daar ook niet op een nulletje – ze gaan met het ministerie met zijn allen naar de efteling.
Want bij dat ministerie van LNV geloven ze nog in sprookjes en in een droomwereld
http://www.agd.nl/1096800/Nieuws/Artikel/Jarig-LNV-ook-naar-de-Efteling.htm
Maasvlakte – Vaanplein traject ter inzage
Overal in de lokale pers heeft u inmiddels kunnen lezen dat het MaVa traject ter inzage ligt. Ook de extra
verkeersbaan naar IKEA in Barendrecht tussen Vaanplein en heinenoordtunnel ligt ter inzage. Dus indien u
belanghebbende bent of denkt door de toegenomen verkeersintensiteit last te gaan ondervinden: maak gebruik
van het recht een zienswijze in te dienen. Alle mooie verhalen en berekeningen blijken namelijk vaak niet te
kloppen. De HSL lijn dwars door het Groene Hart zou geen geluidsoverlast geven zo was berekend, maar zie de
resultaten nu het ding rijdt. En naast geluid is er ook nog fijnstof en andere milieubelasting dus …..
Links :
Hedwigepolder : niet alleen natuur, maar vooral ook recreatie als het een Nationaal park wordt (onder de rook
van Antwerpen, de kerncentrale en industrie).
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13133-zlto_kraakt_natuurplan_hedwigepolder
http://www.agd.nl/1096874/Nieuws/Artikel/Hedwigepolder-moet-Nationaal-Park-worden.htm
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13172-zeeland_ligt_niet_langer_dwars
Hebben we al Noordse woelmuizen hier? Dan moet de provincie snel maatregelen nemen tegen de veldmuizen!
Die willen tenslotte de natuur reguleren!
http://www.agd.nl/1096939/Nieuws/Artikel/Veldmuis-zorgt-voor-commotie-op-Texel.htm
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
Polderkolder 155
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met nieuws en wetenswaardigheden uit het buitengebied van Rhoon en vergelijkbare
gebieden. Vroeger dan gewoonlijk maar ik moet morgen naar België en heb geen idee hoe laat ik terug ben.
Zaterdag staat vv Rhoon op de agenda en dan is het al weer zondag, de rustdag. Vandaar een ietwat vroegere
editie – de streekbladen zijn ook nog niet gearriveerd, dus daar kan ik niet uit refereren, maar er is toch genoeg
te melden denk ik. Het is bijna voorjaar en dan lopen niet alleen de knoppen uit of komen de lammetjes naar
buiten. Het onkruid begint ook op te schieten en de ambtenaren uit Den Haag eveneens.
Een definitie van het POLDERMODEL
Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin verschillende
partijen met elkaar aan tafel gaan zitten om afspraken te maken. Als beginpunt van de term poldermodel wordt
vaak het Akkoord van Wassenaar(1982) gezien, waarin partijen een loonmatiging afspraken.
Het consensusmodel bestaat echter al langer. Het gaat terug tot de Middeleeuwen. Toen moesten boeren,
edelen, stedelingen en overige burgers samenwerken om dijken te bouwen en zo droge voeten te houden. Dit
was alleen mogelijk door, ongeacht afkomst of stand, samen te werken. Als het ware met terugwerkende kracht
wordt ook daarvoor thans de aanduiding poldermodel gehanteerd, alsook het werkwoord polderen voor
compromissen sluiten en samenwerken.

Het staat er echt – zelfs in de Middeleeuwen was er tussen verschillende partijen overleg en samenwerking. In
welk schril contrast staat dat met onze provincie Zuid-Holland (en de Provincies zijn elders niet veel beter
overigens) die gewoon haar eigen koers vaart en lak heeft aan iedereen. Of het nu met een inpassingsplan is of
anderszins – het interesseert ze niets of er draagvlak is voor hun plannen, moeder Gedeputeerde’s wil is wet en
vadertje Commissaris regeert.
Heeft de Kamercommissie onze gemeente tot eind april de tijd gegeven om een bestemmingsplan te maken,
gaat de provincie alvast van start met hun inpassingsplan. Sterker nog, ze komen donderdag a.s. op
werkbezoek onder aanvoering van de gedeputeerde en hebben de stakeholders uitgenodigd om met hen met te
genieten van een lenteborrel onder de noemer Tour de Buytenland. Als de boeren willen oefenen voor het
blokkeren van de Tour de France kunnen ze nu alvast ervaring opdoen. Ze hebben al eerder bewezen het te
kunnen (blokkade Buytenhof 20 september 2008) maar oefening baart kunst.
De uitnodiging luidt als volgt :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte heer, mevrouw
De afgelopen tijd heeft u een rol gespeeld in de planvoorbereiding voor Landschapspark Buytenland. Omdat wij uw
bijdrage zeer waarderen, nodigen wij u met veel genoegen uit voor de Tour de Buytenland.
Wij gaan deze middag op een bijzondere manier door het gebied fietsen en aansluitend gezamenlijk eten. Het is voor u een
gelegenheid om (nader) kennis te maken met de samenwerkingspartners, potentiële ondernemers en anderen die voor het
project Buytenland van wezenlijk belang zijn. Wij horen daarnaast graag uw mening over de projectaanpak voor 2010.

Tour de Buytenland vindt plaats op donderdag 25 maart van 15.30 tot 19.30 uur
PROGRAMMA TOUR DE BUYTENLAND

15.30 uur, verzamelen bij het Wapen van Rhoon, Dorpsdijk 42;

16.00 uur, start gebiedstour. Tijdens de fietsrit presenteren wij de meest recente inrichtingsschetsen (impressiebeelden)
voor Buytenland;

17.00 uur, einde van de tour bij zorgboerderij de Buytenhof, Rijsdijk 96-98 in Rhoon. Wij gaan hier in buffet-stijl
eten. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls vertelt over de projectambities van de provincie in 2010;

19.30 uur, einde Tour de Buytenland. Wij begeleiden u naar uw auto of het metrostation van Rhoon.
AANMELDEN
Wij hopen dat u op 25 maart met ons meetourt. Omwille van de logistiek vragen wij u vriendelijk uw aanwezigheid, vóór 22
maart aanstaande, te bevestigen bij Liesbeth Springer, projectondersteuner van het project Buytenland. Zij is te bereiken via
e-mail eap.springer@pzh.nl of via telefoonnummer 070-4417894.
Graag tot ziens op 25 maart!
Met vriendelijke groet
namens de provincie Zuid-Holland,
Martin van Engelshoven-Huls
Gedeputeerde, portefeuillehouder Buytenland

Carel Harmsen
Programmamanager Buytenland

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De uitnodiging is gericht aan iedereen die een rol heeft gespeeld in de planvoorbereiding (dus ook o.a. de
mensen die een bezwaar of zienswijze hebben ingediend lijkt mij) en ook anderen die voor het project
Buytenland van wezenlijk belang zijn (dat lijken mij de bewoners en de boeren toch wel – die zijn niet
uitgenodigd verder). Dan kunt u ook als eerste geïnformeerd worden wat de provincie allemaal voor plannen met
u heeft, wat de visie en ambitie van de gedeputeerde is. Er zijn beeldschetsen gemaakt onderweg zodatu zich
goed kunt inleven in de plannen. En uiteraard wordt u van harte uitgenodigd om met de gedeputeerde en zijn

aanhang in gesprek te gaan om over de plannen te praten. Het is weliswaar op een doordeweekse namiddag
maar als het weer een beetje meewerkt een leuk uitje in het verschiet voor u allemaal. Niet vergeten aan te
melden bij Liesbeth Springer !
Zelf zal ik niet worden uitgenodigd zo heeft de omgevingsmanager mij keurig telefonisch laten weten. Mijn
opmerkingen en gedachtengang zijn voor de heren en dames van de provincie nogal controversieel en dat zet
daar kwaad bloed. Hij wordt dus wel gelezen blijkbaar, alleen niet ter harte genomen. Met name mijn
opmerkingen van enkele weken terug dat de propagandamachine van de provincie (Informatiekrant omj=het
inpassingsplan te verdedigen) mij sterk deed denken aan de WO II, Birma en China ging voor hen veel te ver.
Maar hetgeen ik steeds stel wordt hiermee alleen maar bevestigd. Als je kritiek hebt of een andere mening hebt
dan word je dus buitengesloten en genegeerd. Luisteren doen ze ook niet, van democratische processen zijn ze
wars. Precies zoals in dat soort door mij aangehaalde dictatoriale tijden. Ik word dus niet gevraagd (en zou ook
niet gegaan zijn). Maar ik zal er wel rekening mee houden en een vrije middag nemen.
Weblog Tammo Beishuizen.
Op zijn wekelijkse log op de site van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO omschrijft voorzitter Tammo
Beishuizen kort en bondig hoe hij het hele proces volgt. Onder de noemer Napoleon doet hij uit de doeken hoe
de provincie zich hautain opstelt en lak lijkt te hebben aan de democratie. Het lezen meer dan waard :
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
CO2 opslag Barendrecht : Crisis en herstelwet
Hoe het werkt in de politiek is deze week weer angstig duidelijk geworden met de aanname van de crisis- en
herstelwet. Dat is een wet om de werkgelegenheid en economie te stimuleren en “vertragende regelgeving en
rechten” te omzeilen. Daarvoor stonden een aantal grote infrastructurele werken op de rol (wegenbouw, tunnels
etc.) maar via een achterdeur is daar ook opeens de CO2 opslag onder geschoven. Wat dat voor
werkgelegenheid gaat bieden laat zich raden, het economische voordeel is duidelijker te vertalen. Shell zal zich
in de handen wrijven, huiseigenaren in het gebied zijn de dupe. De Gemeente Barendrecht staat hiermee
buitenspel maar de burgers kunnen een beroep doen bij en op de Raad van State. Dus ook voor de juristen
weer de nodige broodverschaffing. Ook hier gaat de democratie ten onder aan achterkamertjes en onderlinge
afspraken. Draagvlak voor de plannen ontbreekt totaal - straks mag u weer stemmen. Nu kunt u de petitie nog
tekenen:
http://www.co2isnee.nl/www.co2isnee.nl/Welkom.html
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fmaart%2FCO2opslag%20Barendrecht%20niet%20meer%20aan%20te%20vechten
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13314-barendrecht_bedonderdom_co2-opslag
Verslag New York overleg 15/03
Er heeft een praatsessie plaats gevonden tussen de Provincie, het Zuid-Hollands landschap (ZHL) en het
Platform Polders Albrandswaard (PPA). Dit om te kijken waar er raakvlakken en verschillen liggen want de
Provincie wil toch vooral proberen samen de kansen te benutten en verder te komen. Dus toch een Poldermodel
als het hen uitkomt. Op papier lijken er vele overeenkomsten, maar in de aard zitten grote verschillen. Grootste
struikelblok zijn de boeren. Het PPA wil die graag zoveel mogelijk behouden, hetgeen ook in de
Albrandswaardse Variant staat, maar in de plannen zouden ze weg moeten. Hetgeen het ZHL met een groot
(financieel) probleem opzadelt – want wie gaat er dan het onderhoud doen? De conclusie dat er dus voor een
deel reguliere landbouw zou moeten blijven lijkt voor de hand liggend. Wordt vervolgd.
Verslag PPA overleg 17/03
Hier ligt natuurlijk ook een moeilijk verhaal. Vanuit het gemeentehuis is er met de verkiezingen een soort pauze
lijkt het, terwijl er broodnodig overleg zou moeten zijn. Standpunten bepalen en ook hier kijken hoever het staat
met het ontwerpbestemmingsplan. Gaan we het redden of komt er een inpassingsplan. Hoe zit het met de 6
punten van de begeleidingscommissie? Gaan we fietsen met de Gedeputeerde of rijden we hem in de wielen?
Allemaal vragen waar moeilijk antwoorden op te geven zijn en die nog wat tijd vergen om uit te kristalliseren. De
handelwijze van de provincie wordt grotendeels afgekeurd en de vraag rijst of de Provinciale Staten en
Gedeputeerden eigenlijk wel goed geínformeerd worden over de stand van zaken en de vorderingen. Krijgen die
alleen de goed nieuws show voorgeschoteld of weten die ook dat er aan de basis van de PKB (draagvlak) niet
voldaan gaat worden. Ook dit wordt vervolgd…..

Excursie
Afgelopen week heeft de provincie de boeren uitgenodigd om mee op bezoek te gaan naar gebieden waar
boeren en natuurbeheer goed samengaan. Veel animo was er niet. Ten eerste omdat het naar een niet
vergelijkbaar gebied ging, namelijk veenweidegebieden met veeteelt, terwijl hier akkerbouw is. Het andere grote
verschil is dat de boeren daar ook gewoon echt boeren en een boerenbedrijf uitoefenen, waarnaast ze aan
natuurbeheer doen. In het Buytenland wil men de boeren die ruimte niet gunnen en moeten ze natuurbeheerder
worden, met eventueel daarnaast een beetje natuurakkerboer spelen. Het tegenovergestelde dus, en vanuit de
boeren dan ook geen belangstelling voor deze excursie. Dat had zelfs ik, als ongenuanceerde stoorzender
volgens de provincie, ze nog wel kunnen voorspellen. Maar uiteraad zal de provincie wel weer concluderen in de
rapporten dat de boeren uit Albrandswaard blijkbaar niet willen meewerken aan veranderingen dus een extra
stok om de hond te slaan en zo snel mogelijk tot onteigening over te gaan.
Krekenlandschap dat een zoet-klei-oermoeras is
Ik meldde dat er 2 maart een vergadering is geweest met divers belanghebbenden en betrokkenen die de mist
rond dit project alleen nog maar dikker heeft gemaakt. Scenario Oostvaardersplassen in de polders van Rhoon.
In de vorm van notities een weergave bijgesloten.
Polderdag Rhoon
Er is over gesproken met o.a. de boeren en het PPA en er lijkt, ondanks alle onzekerheid, toch weer draagvlak
te zijn voor een 4e editie. De 1e zaterdag van juli zou dit jaar 3 juli zijn. Waarbij de boeren in elk geval zich
duidelijk willen manifesteren om nogmaals de bezoekers te overtuigen wat we dreigen te gaan verliezen. Zodra
er wat meer bekend is en een soort draaiboek komen we er uiteraard op terug.
Agenda
25/03 Tour de Buytenland
(zie bovenaan)
03/07 Polderdag Rhoon (onder voorbehoud)
Links
Dierenleed in ’s Rijks natuurgebieden
Voor als u een sterke maag heeft hierbij een link naar een website die laat zien wat er gebeurt als je de overheid
zijn gang laat gaan, nieuwe natuur aan laat leggen en dit vervolgens laat beheren door dieren. Het mag allemaal
zo maar, want het is de overheid. Als een boer zo met zijn dieren omgaat wordt hij (terecht) daarop
aangesproken en bekeurd maar normaliter zal een boer dat niet doen. Die is één met zijn dieren en leeft
daarvan, dus zorgt goed voor ze, een enkele uitwas daargelaten. Maar geen honderden zoals hier te zien is. Het
is te gek voor woorden maar ik wil het u niet onthouden ….. http://www.oostvaardersplassen-sterfte.nl/
Commentaar van Staatsbosbeheer : http://www.agd.nl/1097113/Nieuws/Artikel/Geen-grootschalig-lijden-inOostvaardersplassen.htm
En van de politiek :
http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/14534/nieuw-onderzoek-naar-beleidoostvaardersplassen
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13326kamer_verdeeld_over_oostvaardersplassen
Agrarisch natuurbeheer
Over agrarisch natuurbeheer:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/13325maak_agrarisch_natuurbeheer_concreet
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder.
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Goedemiddag Polderburen en belangstellenden,
Zo vlak voor het Paasweekeinde weer veelzaken te melden. Indien de weersvoorspellingen uitkomen kunt u de
tijd doden door de links naar bijlagen in deze polderkolder te volgen en door te lezen. Downloaden lijkt me wat
veel want op 100 Mb en een pak A4 papier moet je zomaar rekenen. Maar vanaf het scherm lezen kan ook.
Bestemmingsplan Buytenland

In het AD van afgelopen week stond een klein kader waarin werd medegedeeld dat het College van B&W van
Albrandswaard de raad inmiddels heeft geïnformeerd en een voorstel heeft gedaan voor het nieuwe
bestemmingsplan. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig, dus de diverse websites maar eens uitgeplozen.
Het persbericht kunt u overigens ook teruglezen op onze lokale radio en tv zender :
http://albrandswaardtv.nl/nieuws/94-college-albrandswaard-vraagt-raad-bestemmingsplan-buytenland-vast-testellen
In dit bericht wordt gesproken over de stukken die het college aan de raad heeft verzonden om te bespreken in
de vergadering van 26 april. Dayt maakt natuurlijk ook nieuwsgierig,dus even voor u gekeken – maar dat is
behoorlijk schrikken. Een hele rits aan pdf’s (16 stuks) van tientallen Mb’s.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768
Hierin staan o.a. de zienswijzen, wijzigingen en financiën verder beschreven. Ik heb getracht e.e.a. een beetje
voor u uit te spitten voor het gemak:
Deel 1: begeleidend schrijven
Deel 2: regels van het bestemmingsplan
Deel 3: toelichting op het bestemmingsplan
Deel 4 t/m 12 : ingediende zienswijzen, geanonimiseerd voor zover mogelijk
Deel 13: zienswijzennota : eerst thematisch beantwoord en daarna individueel per zienswijze individueel
op nummer
Deel 14: overzicht van de wijzigingen met indien van toepassing afbeeldingen erbij
Deel 15: ontwerp beeldkwaliteitsplan
Deel 16: Contra expertise financiële onderbouwing.
Komende maand hebben de (nieuwe) raadsleden dus heel wat door te lezen en door te spitten, evenals de
belanghebbenden uiteraard. Om dan ook nog tot een afgewogen en juist oordeel te komen, met de beloofde
minimale inzet van Albrandswaardse Variant in het achterhoofd, zal niet eenvoudig zijn. Succes daarbij
Gifstort Rhoonse Grienden
Een van de onderwerpen die gelijk al de nodige paniek veroorzaakt heeft is de uitkomst van het onderzoek rond
de Gifstort bij de Rhoonse Grienden. Daar zit inderdaad genoeg chemische troep in de grond zoals al eerder
geventileerd, alleen zit dat niet zozeer in de grienden zelf maar onder de parkeerplaats. Het is “beheersbaar”
want het loopt alleen via grondlagen een beetje de Zegenpolder in. Als je het maar genoeg verdund met water
kan het geen kwaad….(zo denkt men). Verder zitten er nog veel “dichte” vaten in de grond met onbekende
inhoud. Opruimen is te duur (8 miljoen) dus laten we het rustig op zijn beloop. De volgende generatie lost dat
wel op evenals het probleem zelf.
Volgens de provincie en gemeente is het persbericht over de stort in de Schakel niet goed weergegeven, de kop
zou leiden tot onrust. De inhoud verder niet. Dus vraagt hun afdeling communicatie de juiste versie vooral goed
te verspreiden of anders na te lezen op de website www.kiezenvoorgroen.nl . Laat ik nu ook eens de Provincie
op hun wenken bedienen. Wij luisteren wel en werken wel mee – nu zij nog :
Het nieuwsbericht
Zoals we gisteren aangekondigden, staat er vandaag een nieuwsbericht in de Schakel over het onderzoek. Het
bericht was zorgvuldig voorbereid met de onderzoekers en andere opdrachtgevende partijen (gemeente,
waterschap, recreatieschap). Helaas is het bericht niet integraal overgenomen. De kop stelt nu dat de Rhoonse
Grienden zijn verontreinigd. Dit klopt niet. Zoals jullie inmiddels weten zijn de Grienden nagenoeg schoon.
Daarnaast wordt Marilou Koster, communicatiemedewerker van de provincie, geciteerd. Het oorspronkelijke
bericht bevatte enkel een samenvatting van het onderzoek. De gequote passages zijn dus geen persoonlijke
uitspraken.
Het is jammer dat het bericht op deze manier is geplaatst. We hopen met rectificaties eventuele misverstanden
op te lossen. Als jullie hieraan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door deze mail door te sturen, dan zou dat heel
fijn zijn! Mochten mensen vragen hebben naar aanleiding van het bericht, dan kunnen zij terecht op de website
www.kiezenvoorgroen.nl, de gemeente of even contact met mij opnemen. Alvast dank!
De presentatie en cijfers zullen verder niet per mail of internet verspreid gaan worden, men is bang dat het een
eigen leven gaat leiden. Het vraagt zorgvuldige toelichting bij de beelden en uitkomsten. Dus komen er een
aantal “sessies” waarin het rapport wordt toegelicht. U kunt zich daarvoor opgeven bij Lionne IJzerman lij@adviestalent.nl .
Polderdag 2010

Afgelopen week overleg gehad op het gemeentehuis met en aantal wethouders, de veiligheidscoordinator en de
initiatiefgroep. De geopteerde 1e zaterdag in juli lijkt nogal wat organisatorische problemen op te kunnen gaan
leveren. In dat weekeinde beginnen de vakanties en staat ook de start van de Tour de France met tal van
randfestiviteiten gepland. Op de bewuste zaterdag 3 juli zal er een monster fiets toertocht door de regio
plaatsvinden en zal naar alle waarschijnlijkheid ook de toe- en afrit van de a-15 (afslag Charlois) al afgesloten
zijn. Hetgeen ook nog eens veel extra verkeersbewegingen door de polders tot gevolg kan gaan hebben, dus
daar ziet men op het gemeentehuis tal van beren (= niet boeren) op de weg. Om alles in dat weekeinde ordelijk
en veilig te laten verlopen hebben we dus medewerking verleend om de datum te verschuiven. Niet een week
later (10 juli) maar een week eerder : zaterdag 26 juni zal de polderdag 2010 worden gehouden. Binnenkort
komen we met wat nadere informatie en zullen we de plannen verder ontvouwen. Er staan in elk geval 2
wandelroutes door de polders gepland, naast de “vaste” fietsroutes. En we hebben ook weer wat nieuwe
deelnemers en initiatieven – de boeren zijn in elk geval enthousiast om weer mee te doen en dat is het
belangrijkste.
In dat kader spreken de bijgevoegde links voor zich:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/13638-wandelroutes_boer_zoekt_burger
Reacties op de vorige Polderkolder:
In de vorige Polderkolder haalde ik een artikel aan over de overlast van insecten in natte natuurgebieden.
Daarop mocht ik deze veelzeggende reactie ontvangen van een lezeres uit Smitshoek:
Vorig jaar ben ik op tiengemeten geweest. Daar is ook een soort moeras gedeelte aangelegd. Met als gevolg dat je op een
mooi zomerdag opgevreten wordt door de muggen. Volgens de provincie valt dat wel mee. Ik zou zeggen ga op een
mooie zomerdag in augustus eens een stukje fietsen op tiengemeten in een korte broek. Advies neem wel een goede
muggenmelk mee.
Vriendelijke groet
Ook op mijn vacaturevermelding kwam een reactie binnen. Niet zozeer vanwege de door mij aangehaalde kans
op werk maar meer als een bedreigende factor.

Hallo Wim,
Klik op
http://vacatures.gemeente.nu/Jobs/16516/Analist+Omgeving+project+Buytenland+te+Den+Haag.html
en je ziet dat er een vacature is voor een omgevingsanalist die ervoor moet zorgen dat omgevings- en
projectmanagers bezwaren kunnen ontkrachten of ombuigen. Het moge duidelijk zijn dat het
daarbij helemaal niet relevant is of bezwaren terecht zijn, maar dat het erop aan komt dat het plan
wordt doorgedrukt.
met vriendelijke groet,
Verder heb ik nog een uitgebreide mailwisseling gehad met een raadslid die van mening is dat mijn Polderkolder
een splijtzwam is voor goede oplossingen. Ik hits de boeren op, zet de gemeente voor het blok en jaag de
provincie in de gordijnen. Kort samengevat. Aan mij wordt het hele slagen of mislukken van het project
opgehangen, en dat is toch triest genoeg – dat een eenling met een middelbare landbouwschool opleiding de
hele gemeente en provincie het werken onmogelijk zou maken? Dan hebben we wel met een heel slecht kader
te maken binnen dit hele proces. Of misschien is dat ook wel zo.
Waarop ik even wat meningen bij belanghebbenden heb gepeild maar gelukkig kunnen deze mensen dat niet
teruglezen in mijn schrijvens. Het is wel eens wat gechargeerd, maar dat is alleen maar goed om iedereen
wakker en bij de les te houden. Het is louter weergeven van feiten die mij ter ore komen of die in de pers en mail
onder mijn aandacht gebracht worden. Dat speel ik dan weer door aan de achterban (+ 1500 lezers) en wat zij
er mee doen weet ik ook niet. De Polderkolder vormt een informatiebron (wordt ook als zodanig erkend door
iedereen, want via de officiële kanalen hoor je niets of alleen maar mooie praatjes zo wordt gesteld) voor
betrokkenen. Kun je er niet tegen lees je het niet. Ik zou ook liever hebben dat de overheden zelf goed met de
mensen zouden communiceren, dat zou mij veel tijd besparen. Maar ondanks alle budgetten en ingehuurde
expertise slagen ze daar blijkbaar niet in. Kijk maar naar de communicatie over de gifstort…..
In de pers…

In een aantal regionale bladen nogmaals aandacht voor de boerenblokkades van de week ervoor. Waarbij de
betrokken boeren in elk geval aan het woord komen om hun standpunten naar voren te brengen en te
verduidelijken waarom de geplande bestemmingen een onhaalbare kaart zijn.
Aandacht ook voor de bezuinigingsplannen die een aantal ambtenaren hebben geschreven om het nationaal
tekort van tientallen miljarden weg te werken. Het plan Buytenland is nog niet genoemd maar zou ook zomaar
300 miljoen besparen als het niet uitgevoerd wordt.
http://www.agd.nl/1098206/Nieuws/Artikel/Keiharde-bezuinigingsopties-liggen-op-tafel.htm
Wat wel met naam en toenaam wordt genoemd zijn een aantal infrastructurele werken, beperking
belastingaftrek, besparingen op zorg en educatie etc. etc. Ook lees ik een voorstel om eens lekker te snijden in
het ambtenarenapparaat, de eigen organisatie. Wat bespaar je al niet als je de provincies af schaft? Dan is het
lek al boven schat ik. Tammo is iets minder rigoureus ….. http://www.ltonoord.nl/nl/25222763Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Tenslotte nog wat links:
Over de CO2 opslag
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fmaart%2FSteun%20voor%20d
ebat%20over%20CO2-opslag%20Barendrecht
Nieuwe boerderijconcepten – van waterboer tot strafboer en van stadsboer tot actiebier - er is veelmogelijk in de
toekomst:
http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=1691
De Provincie in de bocht met andere inpassingsplannen – aan nuchter boerenverstand hebben ze lak, het zal en
moet nu eenmaal geld kosten.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/13601-koppel_zuidoord_en_kanaal_voorne-putten
Dat was het wel weer – prettige Paasdagen gewenst en eet niet teveel eieren!
http://www.agd.nl/1098203/Nieuws/Artikel/Nederland-eet-met-Pasen-32-miljoen-eieren.htm
Tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de natuur probeert een achterstand in te halen en de eerste bloesem zichtbaar wordt, lijk die inhaalslag
aan onze polders voorbij te gaan. Ik heb me de afgelopen dagen wat in de materie rond het
ontwerpbestemmingsplan verdiept maar dat stemt niet echt vrolijk. De bestemmingen en bepalingendie er links
en rechts op het gebied worden gelegd lijken enig voortbestaan van de boeren over 10 jaar uit te sluiten. Of ze
moeten hun bedrijf zo ombouwen dat ze van de wind en de subsidies kunnen leven, maar dat zit er gezien de op
ons af komende bezuinigingsoperaties toch ook niet voor langere tijd in. Met de onmogelijkheden zal ik u dus
niet verder vermoeien, het is toch aan dovemansoren gericht. Het lijkt erop dat alleen de Raad van State recht
zal kunnen gaan doen aan ieders belangen, want op enige democratische besluitvorming hoeven we niet te
rekenen.
Begeleidingscommissie en PPA (Platform Polders Albrandswaard)
Afgelopen woensdag hebben die nog even bij elkaar gezeten, althans een delegatie van het PPA. Waarin een
aantal standpunten zijn uitgewisseld en toegelicht om duidelijk te maken waarom het voorliggende
bestemmingsplan het hoogst haalbare zou zijn. Ik zal u dat verder besparen, dat komt maandag wel verder aan
het licht, maar een van de zaken die toch wel belangrijk is om in elk geval nogmaals te benadrukken: de
Polderkolder is NIET het lijfblad van de PPA. of welke club dan ook.
Het is gewoon mijn eigen visie en communicatiemiddel naar de buurt en belangstellenden om de mensen te
informeren van wat zich in hun achtertuin afspeelt. Bij gebrek aan goede communicatie vanuit provincie en
Gemeente ontstaan, maar het is onafhankelijk en niet gebonden aan iets – dus ben ik kritsich en cynisch naar
iedereen als dat zo uitkomt. En bezorg ik de provincie een vervelende start op maandagmorgen (klacht) en “hits”
de rest op met mijn verhalen. Zelf noem ik dat wakker schudden.
Raadscarrousel over bestemmingsplan Buytenland 12 april a.s.
Maandag a.s. kan de politiek aan de kiezers tijdens de carrousel gaan uitleggen waarom ze voor of tegen het
bestemmingsplan zijn.

http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1319
Dan gaat er gesproken worden ter voorbereiding op het raadsbesluit van 26 april over het goedkeuren van het
bestemmingsplan. Zowel deze avond als op 26 april kunnen belanghebbenden ervaren wat er van alle mooie
beloften en praatjes waar wordt gemaakt. Ik breng nog even de Polderkolder van vlak voor de verkiezingen en
de daarin genoemde partijpunten onder uw aandacht – om precies te zijn editie 149 :
De Albrandswaardse variant of de Albrandswaardse variant, maar toch ten minste de Albrandswaardse
Variant
Het is MOOI ons Buytenland – het is mooi ONS Buytenland
behoud van het Dorpskarakter en van de landelijke gebieden tussen Poortugaal, Rhoon en Portland
“geen polders zonder boeren”
Streven (!) naar uitvoering Albrandswaardse Variant inzake Landschapspark ….
Elke polder telt – agrarische activiteiten behouden
Het landschapspark in de Albrandswaardse Variant
De boeren moeten bij de invulling van het landschapspark een prominente rol vervullen
** You can fool some people all the time,
** you can fool all the people some time,
** but you can’t fool ALL the people ALL the time !
Quote van Abraham Lincoln USA president 1861-1865
Het zal allemaal wel worden opgehangen worden aan de politieke situatie en het voortschrijdende inzicht
waarom ze van de AV gaan afwijken. Politiek dus.
De partij EVA heeft in elk geval hun standpunt afgelopen week nog eens duidelijk gemaakt in een rondschrijven.
Zie de bijlage. Dus willen blijkbaar laten zien waar ze Echt voor staan. We hopen het mee te gaan maken.
Uit de pers over Het Ontwerp Bestemmingsplan Buytenland
Grappig om te lezen hoe de ene journalist het bericht van de gemeente heeft opgepakt ten opzichte van de
ander. De Botlek bijvoorbeeld kopt “PLAN GEWIJZIGD” en opent dan met “In het bestemmingsplan Buytenland
(BP) zijn de bezwaren die de burgers van Albrandswaard tegen het voorontwerp hebben gebracht, verwerkt. In
totaal zijn er 321 bezwaren ingediend”. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Er zijn een paar zienswijzen
meegenomen, maar de meeste zijn NIET verwerkt. Want de meeste zienswijzen waren erop gericht de polders
ongemoeid te laten. Er zijn een aantal individuele gevallen aangepast, maar het grote geheel, o.a. vasthouden
aan de Albrandswaardse Variant – vasthouden aan de Motie Klein Molenkamp – behoud van de huidige
agrarische activiteiten etc. is zeker niet meegenomen.
Uit de pers over de Gifstort Rhoonse Grienden
Met spanning de Schakel van vandaag afgewacht, want er was een rectificatie in het vooruitzicht gesteld door
Gemeente en Provincie omdat de Schakel hun persbericht niet juist zou hebben weergegeven. Niets dus, de
soep wordt duidelijk niet zo heet gegeten als opgediend. Wel leuk om die verontwaardigde reactie van de
overheden te lezen, terwijl er in het bericht niets verkeerd stond. De grienden zijn tenslotte ook vervuild, de
parkeerplaats aldaar ook, het lekt inderdaad door de dijk de polders in en er zitten nog een paar “black boxes” in
de grond – vaten waarvan de inhoud onbekend is. Maar dan weten ze ook eens hoe vervelend het voelt - met
mijn interview destijds heeft de communicatiedeskundige van de Provincie immers hetzelfde gedaan. Anders
weergegeven dan afgesproken en dat is best vervelend.
Toer de Boer – Polderdag 2010 – 26 juni
“De boer op” als proloog van de Tour de France. De term Tour de Buytenland zullen we maar niet gebruiken,
maar de fietstochten op de polderdag zullen in elk geval wel ook een beetje in de het teken van deze jaarlijkse
monsterfietstocht,die het weekeinde erna start in Rotterdam, gezet worden. Komende week hopen we weer met
de initiatiefgroep om de tafel te zitten om de zaak wat handen en voeten te geven. En zodra er nieuws is komen
we er mee naar buiten uiteraard.
Polders bij de lokale omroep
In de uitzending van Studio West-IJsselmonde het programma Goedemorgen Albrandswaard - 1e Paasdag
van 10.00 - 12.00 uur. De aankondiging luidde als volgt:
Vandaag zijn om 11.00 uur Adjan Vos en Gert van Herk onze gast. Zij vinden dat de provincie burgers voor de
gek houdt met hun plannen voor landschapspark Buytenland van Rhoon. Deze maand stelt de raad van
Albrandswaard het bestemmingsplan vast op basis van de Albrandswaardse Variant en daar is de provincie het

niet mee eens en dreigt met een eigen inpassingsplan te komen. En daar zijn de boeren het niet mee eens.
Presentatie : Dick Roelse. www.albrandswaardtv.nl
Dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld op basis van de Albrandswaardse Variant is natuurlijk een late 1
april grap, want daarvan is geen sprake. Het lijkt veel meer op het Voorkeursalternatief van de provincie – dus
tot een Inpassingsplan zal het heus niet komen. Dat de burgers en bewoners voor de gek worden gehouden in
hun optiek is een heldere zaak. En daar hebben ze dan ook over verteld.
ZHL informatieavond 15 april in Het Kasteel over het Buytenland
Voor lezers die wellicht toch nog sympathie hebben voor Het Zuid-Hollands landschap aandacht voor hun
nieuwsbrief nr.1. Daarin vragen ze aandacht voor “het Buytenland dichtbij” en nodigen de beschermers uit voor
een informatieavond in het Kasteel van Rhoon. Daar zal de provincie Zuid-Holland een toelichting op de plannen
geven en zal de Stichting de beschermer zelf vertellen wat hun rol is in dit omvangrijke project en welke plannen
ze voor de inrichting hebben. Er is kans om te reageren en van gedachten te wisselen. Beschermers kunnen
zich aanmelden via zhl@zuidhollandslandschap.nl of via 010-2722222. Ze zien uit naar uw komst. Mocht u
gaan, dan wordt een terugkoppeling van hoe men dit Zuid-Hollands Landschap denkt te moeten gaan
vernietigen op prijs gesteld om zo ook te delen met onze overige lezers.
Berichten uit de samenleving
Zomaar een bedankje – niet zozeer vanwege het compliment aan mijn adres (wel leuk natuurlijk) maar meer
vanwege de achterliggende gedachte.
Geachte mijnheer Warnaar,
Wij wensen u prettige paasdagen toe want die heeft u heel erg verdiend. Het is haast niet te geloven dat een mens, naast
zijn baan, zoveel tijd kan investeren in het lezen en verzamelen van alle informatie over de polder. Als kind groeide ik (nu
76) op in Rotterdam-Zuid, woonde in Heerjansdam en nu op Gaatkensoog in Barendrecht. In de oorlog fietsten mijn
moeder en ik naar de familie v.d. Ven om er goudrenetten en aardappelen te halen. Ook daarom heb ik een zwak voor die
prachtige polder.
Vriendelijke groeten van
Zo heeft iedereen een persoonlijke reden om van onze polders te houden. In oorlogstijd voedden de boeren hier
veel Rotterdammers hetgeen veel ouderen een speciale binding geeft met ons platteland. Met het landschap en
de cultuur, de gewassen en de natuur - een gebied om te koesteren en te bewaren.
Links:
Een aardig artikel over de betrouwbaarheid van MER-rapportages. Vooral over natuurgebieden. Ook voor het
Buytenland is er zo’n onderzoek gedaan wat in het OBP is meegenomen. Verdwijnen van het leefgebied van de
rode lijstsoorten Patrijs, Veldleeuwerik etc. wordt afgedaan als minder belangrijk, daar komt wel andere
(gebiedsvreemde) natuur voor terug… http://www.agd.nl/1098548/Nieuws/Platteland/Steeds-meertekortkomingen-in-milieurapporten.htm
Landbouw is een sterke poot in Zuid-Holland
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/13997-landbouw_sterke_drager_zuid-holland
Zo zou de heer van Woerkom van de ANWB alsmede mensen van bureau Stroming ook graag hebben dat we in
deze regio gaan wonen – aan veel water en midden in de natuur, de polders onder laten lopen voor wonen en
recreatie aan het water. Daar is volgens hen veel behoefte aan …..
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3036447.ece/Wat_te_doen_met_woestenij_Blauwestad__.html
Verbreding van het boerenbedrijf als neventak in de polders ….
http://www.ziezo.biz/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&itemid=10385957
Agenda:
12 april
Griffiezaal
15 april
26 april
26 juni

Carroussel met de raad – Politieke markt, start 19:45 uur in de raadszaal, daarna verder in de
ZHL informatieavond over Buytenland in Het Kasteel
Raadsvergadering met daarin o.a. goedkeuring bestemmingsplan Buytenland
Polderdag Rhoon – de Toer de Boer als voorloper van Le Grand Départ van de Tour de France

Wens ik u een mooi weekeinde, lekker genieten van de ontluikende natuur in ons prachtige buitengebied. Tot
een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer vrijdag en het weekend staat voor de deur dus tijd voor de Polderkolder. Met ook deze editie weer
een aantal wetenswaardigheden over de ontwikkelingen rond onze polders en daaraan gerelateerde gebieden.
Met dit keer wel erg veel links maar het is niet anders. We zullen maar beginnen met de lokale politiek :
Het Bestemmingsplan Buytenland.
Voor u die aanwezig is geweest bij de raadscarroussel afgelopen maandag toch ook wel een teleurstelling mag
ik aannemen. Waar voor de verkiezingen iedereen in de raad de Albrandswaardse Variant heilig verklaarde en
dat de minimale inzet vond, blijkt dat men toch genegen is water bij de wijn te doen. Eerst de gifbelt weg en dan
pas over het Buytenland praten, eerst een regeling voor de boeren, geen zoet-klei-oermoeras, geen
ontsluitingsweg door een stiltegebied, een substantieel gedeelte moet (reguliere) landbouw blijven….enz enz.
Woorden die nog niet in daden lijken te worden omgezet, want het debat en de vragen aan de
verantwoordelijken was maar magertjes in vergelijk met eerdere ferme uitspraken. Alle partijen hadden wel
vragen over die hoofdlijnen, maar pasklare antwoorden zijn er niet. Deels omdat de provincie haar huiswerk niet
heeft gedaan (beheersvisie neergelegd), deels ook omdat er nog zoveel vragen open staan. Verder dan de
uitspraak dat de bewoners en boeren moeten GELOVEN dat het allemaal wel goed komt kwam de wethouder
niet, keiharde garanties kan hij ook niet geven. Daarom werd geopperd dat het wellicht goed zou zijn een
“onpartijdige” adviseur aan zo’n beheersvisie en overeenkomst met alle partijen te laten werken. We zijn
tenslotte alweer een jaar verder na deze “overeenkomst” tussen provincie en gemeente (zonder dat de boeren
hierin gekend waren overigens) : http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=51844
Vraag is ook hoe het financiële plaatje er uit gaat zien want ondanks een gunstige second opinion zijn daarin
zaken aangenomen die geen waarheid hoeven te zijn. Zoals een stelpost voor transport van grond, doorgaans
een van de duurste pijlers van dit soort projecten. De gifstort is ook zo’n ander heikel onderwerp. Een beetje
grond tegen de dijk en zand erover lijkt het probleem echt niet op te lossen. Maar voor een echte duurzame
oplossing zou weer geen geld zijn. Een aantal bewoners van de Havendam gaf aan dit soort lapmiddelen niet te
accepteren – de presentatie over het stort zal dan ook separaat aan hen worden vertoond om er dan over te
kunnen praten met elkaar en de geleerden. Er is nog een goede week te gaan, hopelijk halen de raadsleden nog
wat wijsheid boven water door zich te verdiepen in de zienswijzen – daar staat ook veel informatie in over de
(on)mogelijkheden. En komt er op 26 januari een plan uit waarin partijen zich niet kunnen vinden dan zal de
Raad van State het volgende station zijn. Diverse groeperingen hebben al aangekondigd die stap niet te
schuwen omdat afspraken en toezeggingen uit het verleden gebagetelliseerd of onder het vloerkleed geveegd
zijn. En dat vraagt om actie natuurlijk. We gaan het zien.
Buytenland in de media
Afgelopen week 14 april op TV Rijnmond de nieuwsreportage over de boeren op Midden-IJsselmonde gezien?
Dat kunt u, indien gemist hier nog even terugkijken :
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FRhoonse%20boeren
%20staan%20op%20het%20punt%20te%20verdwijnen
Het "leuke" van deze uitzending zijn wel de reacties die gegeven worden. De Provincie meent met haar
"gestuurde belevingswaardenonderzoek" aangetoond te hebben dat er in de regio best veel belangstelling voor
hun plannen is. Albrandswaardse bewoners en belanghebbenden zijn tegen de plannen, de gemeentepolitiek
ook, maar het draagvlak zou vooral gevormd worden door de mensen uit de Rotterdamse regio die zo'n
behoefte hebben aan ruimte, rust en recreatieve voorzieningen naast natuur. Maar wat zeggen al die bewoners
van buiten Albrandswaard dan in hun reactie? Juist ja - het tegenovergestelde. Lees het maar op de webpagina
van Rijnmond. Wanneer wordt de Provincie nu eens democratisch en gaat ze luisteren naar de mensen ?
Het Hoekse Waards Landschap
Donderdagavond was er ledenvergadering van de Vereniging de Carnisse Grienden. Een mooie gelegenheid
om eens naartoe te gaan, temeer daar er een lezing van het Hoekse Waards Landschap (HWL) op het
programma stond. En aangezien ik het Zuid-Hollands Landschap, dezelfde avond residerend in Het Kasteel van
Rhoon, de rug heb toegekeerd een mooie gelegenheid om naar Het Boerderijtje te gaan.
Op de ledenvergadering niet veel bijzonderheden behalve de stellingname tegen het voorliggende
bestemmingsplan Buytenland en de stevige vingers aan de pols van de gifstort. Daarover later meer. Maar waar
ik vooral in geïnteresseerd was, was in het verhaal van de heer Dick Bussing van het HWL. Een vereniging om

jaloers op te worden en wat hebben we hier dan toch een kansen laten liggen. Een enorm potentieel van
vrijwilligers die van onderaf aan en met eneorm draagvlak hun eiland tot Nationaal Landschap hebben weten te
promoten. Met talrijke werkgroepen wordt invulling gegeven aan de doelstellingen die men voor ogen heeft en
die het Landschap tot parel moeten maken en behouden. Op alle niveaus zijn ze gesprekspartner en betrokken.
Van overleg met gemeenten, waterschap, boeren, natuurorganisaties noem maar op : eerst wordt de mening
van het HWL gevraagd en of dat wel past binnen de doelstellingen. Met een bloeiende vereniging en honderden
vrijwilligers, leden en donateurs tot gevolg. Die allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk het behoud van het
Hoekse Waard met haar oorsponkelijke waarden, waarin natuur en agrarische activiteiten naadloos in elkaar
overvloeien en samenwerken tot een versteviging van diezelfde (Hoekse) waarden. Indrukwekkend en
inspirerend.
Meer info op www.hwl.nl of op de sites van hun bezoekerscentra:
http://www.hwl.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=38
of de site van het nationaal landschapscentrum:
http://www.natlan.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=75
Over vroeger en de dingen die voorbij gaan ….. de Motie Klein Molekamp
Het is al eerder gezegd, ook door Jan Hendrik bij zijn bezoek aan ons Landschapsschilderij, de Motie Klein
Molenkamp had destijds een instrument kunnen zijn om al die rampzalige plannen hier tegen te gaan of in elk
geval zodanig handen en voeten te geven dat we de boeren zouden hebben kunnen behouden. Maar zoals ook
al eerder gezegd, daar is door de lokale politiek destijds te weinig (sommigen zeggen zelfs niets) mee gedaan.
Waarna het stuk, aangenomen in de Tweede Kamer, versleuteld en herschreven is tot een niet aansprekend
statement. Het is deze week 8 jaar geleden dat de motie is behandeld, en deze heb ik dan ook bijgesloten.
Daarnaast heeft het PPA de hele gang van zaken van de laatste 8 jaar nog eens in kaart gebracht om te laten
zien wat er van de oorspronkelijke geest en intentie (behoud van de landbouw op midden-ijsselmonde) door de
ambtenarij ten faveure van de groene colonne is herschreven en overgebleven. Oftewel, hoe werkt de lobby en
politiek bij dit soort projecten. Lees de bijlagen in pdf.
Gifstort Rhoonse Grienden
Op dezelfde avond kwam dit onderwerp ter sprake. Tevens de uitnodiging van de Provincie aan de leden van de
Carnisse Grienden om zich te laten informeren over de onderzoeken die recent hebben plaatsgevonden, de
uitslagen en de geplande mogelijke vervolgstappen. Hiervoor is op maandag 19 april een avond georganiseerd
in Het Boerderijtje, aanvang 19:30 uur. Dit heeft een beperkte capaciteit, dus is er eventueel ook op
dinsdagmorgen van 10:00 – 12:30 gelegenheid om daar de presentatie door het onderzoeksteam bij te wonen.
Wel even vantevoren opgeven bij Lionne IJzerman ( lij@adviestalent.nl of telefonisch via de provincie 070
4416959) . Voor de bewoners van het Havendamgebied en direct betrokkenen komt nog een aparte avond.
Daarin zal de Gemeente het voortouw nemen en de mensen informeren/bij elkaar roepen.
Borden Jan
Mocht ik u enige weken terug met foto’s de borden laten zien die “Boer Jan” had laten maken en her en der in
de polder gezet om te laten zien wat de mensen dreigen te gaan opgeven: ze zijn verdwenen. Wellicht een
overijverige ambtenaar van de Provincie of een andere overheidsinstelling (die schijnen dus te bestaan) of
iemand van de groene maffia heeft er lol in gehad de borden weg te halen. Ze stonden wellicht op
overheidsgrond maar spraken qua tekst alleen tot de verbeelding – niet beledigend of anderszins, dus waarom
dan die dingen weghalen. Dat doen de bewoners en boeren toch ook niet met de borden van de overheid? Heel
flauw allemaal. De nieuwe zijn inmiddels onderweg en zullen geplaatst worden op privé terrein zodat ze er met
hun tengels vanaf zullen moeten blijven.
Loeren bij de Boeren op 26 juni
Als variant op gluren bij de buren. De Polderdag dus, wordt weer interessant. Met de Toer de Boer en We
hebben al toezeggingen van deelnemers en groeperingen maar hebben nog niet de gelegenheid gehad
iedereen te spreken. Spontane aanmeldingen zijn ook welkom natuurlijk. Het enthousiasme is er en er zijn leuke
ideeën ingebracht. De gemeente wil ook weer meedoen en we zijn volop met het raamwerk bezig. Als de
invulling wat vastere vormen aanneemt krijgt u het als eerste te horen.
Links over verbreding in de landbouw

Van Ton Cartel kreeg ik een tip over nieuwe bedrijfsconcepten voor agrarisch beheer. Het gaat niet over de
wietteelt (ook lucratief) maar over rietteelt :
http://www.lei.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Rietteelt_biedt_kansen_voor_melkveehouders.htm
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14096-rietteelt_goede_verbreding
Wel grappig om te lezen hoe de rietteelt blijkbaar positief is geworden binnen één jaar tijd. Want in november
2009 was er nog weinig winst te halen:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9634-steun_voor_overijsselse_riettelers
Andere links over de verbreding:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14036-groen_en_de_stad_op_urban_design
http://www.urban-design.nl/nl/nl/pages/default.aspx
http://www.groenendestad.nl/

http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14061-boer_meets_restauranthouder
Verder kreeg ik van Aart van der Leer een link naar de site van com.wonen. We hebben het al vaker gehad over
stadslandbouw en de mogelijkheden die daar liggen. Voedselproductie in de stad of er zo dicht mogelijk
tegenaan. Maar dit lijkt toch zijn doel voorbij te schieten, alhoewel de mensen er daar veel plezier aan zullen
beleven. De vraag is alleen hoe je zo heel Rotterdam van eten kan voorzien Of zoals Art het omschreef : “Bij
een stad met ongezonde Rotterdammers zou juist de lokale productie van voedsel dichtbij 'beleefbaar' moeten
blijven. Zo'n stadsmoestuin is wel leuk, maar erg kleinschalig voor al die stadsinwoners.….”
http://www.comwonen.nl/comwonen/nieuws/2/465
Over de CO2 opslag onder Albrandswaard & Barendrecht
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FUitstel%20CO2opslag%20Barendrecht
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14130-co2-opslag_aan_nieuw_kabinet
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/14190-drenthe_baas_in_eigen_bodem
Over de nieuwe natuur en (on)mogelijkheden
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6519646/___Bescherming_natuur_schiet_door___.html?sn=binnenland,buite
nland
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3040803.ece/___rsquo_Bescherming_natuur_schiet_te_ver_door_rsquo
___.html
http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3042804.ece/Milieuman_deelt_forse_stoot_onder_de_gordel_uit_.html
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3036445.ece/Wilde_natuur_is_geen_plaats_voor_watjes_.html
Natura 2000: http://www.pleisureworld.nl/Nieuwsdetail.aspx?Nieuws=Overheid-zet-vaart-achter-Natura-2000
Ongedierte in natte gebieden
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FMiljoenen%20vliegjes
%20zorgen%20voor%20overlast%20in%20Stadspolders
Deze zijn herkenbaar en schuwen de mens, maar let ook op de wolf in schaapskleren….
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14047-verburg_schieten_wolf_is_taboe
En ik blijf erop hameren – zeker nu ik het verhaal van het Hoekse Waards Landschap heb gehoord met hun
honderden kilometers akkerranden, een samenwerking tussen boer en natuur. Dat zijn ook natuurakkers heren
geleerden! http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14166-meer_deelnemers_akkerranden_flevoland
http://www.akkerrandenflevoland.nl/
Agenda:
19 april
20 april
26 april
26 juni

informatieavond over gifstort Rhoonse Grienden in Het boerderijtje – aanvang 19:30 uur
eventueel idem bij veelbelangstelling – 10:00 – 12:30 uur
Raadsvergadering met daarin o.a. goedkeuring bestemmingsplan Buytenland
Polderdag Rhoon – de Toer de Boer als voorloper van Le Grand Départ van de Tour de France

Tot besluit mag ik u een heel fijn weekeinde wensen. Het worden weliswaar koude nachten maar volgens Ed
Aldus een paar prachtige rustige voorjaarsdagen. Dus genieten nu het nog kan van de bloesem in de
vruchtbomen, de lammetjes in de wei, de plant- en zaaiwerkzaamheden in de polder, de spelende hazen en al
het andere moois dat dit gebied nu nog te bieden heeft. Ons eigen Paradijs op aarde : de polders…..
Tot een volgende Polderkolder.

Polderkolder 160
Geachte polderbewoners en belangstellenden,
Zo vroeg al zult u zich wellicht afvragen? Deze vroege editie van de Polderkolder wordt mede veroorzaakt omdat
ik de komende dagen op het circuit van Assen doorbreng bij het WK Superbikes voor mijn werkgever. En dit
schrijven pas op maandag versturen zou wellicht te laat zijn om u nog even te wijzen op maandagavond 26 april
a.s. – dan staat de goedkeuring van het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraad van
Albrandswaard. De laatste kans om door middel van “inspreken” voor de vergadering de leden en aanwezigen
uw mening kenbaar te maken. En de raad te herinneren aan eerder gedane toezeggingen en
(verkiezings)beloften: het is een van de belangrijkste beslissingen in het bestaan van onze gemeenschap
(voorheen de gemeente Rhoon en Poortugaal) waarin 800 jaar cultuurhistorisch erfgoed dreigt te worden
opgeofferd aan de wensen van een aantal buitenstaanders. Omwille van ….. van wat eigenlijk?
Bestemmingsplan Buytenland
Maandagavond 26 april vanaf 19:00 uur (let op de gewijzigde aanvangstijd) zal er in de raad, waarschijnlijk
in de nieuwe samenstelling met een nieuw college die deze avond ook allemaal gekozen en benoemd zullen
moeten worden, een debat plaatsvinden over het bestemmingsplan Buytenland. Vij aanvang is er gelegenheid
tot spreekrecht voor het publiek (zie agenda :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1255 ) – indien u
in wilt spreken dit van tevoren melden aan de griffier. Op de agenda ziet u in elk geval alle stukken van het
bestemmingsplan in pdf staan onder het betreffende agendapunt (8). Maar er zijn meer raadsstukken in te zien
zoals o.a. het coalitiedocument (bij punt 9).
Over het bestemmingsplan, het Buytenland, de gevolgde procedures, de (on)mogelijkheden voor bewoners en
belanghebbenden etc. is al het nodige gezegd – voor u die de laatste carrousel hebben gemist heb ik deze
bijgesloten voor de beeldvorming en om te laten zien hoe de diverse politieke partijen er in zitten.
Gifstort Rhoon Grienden
De operatie om hier een oplossing voor te vinden is in een soort stroomversnelling gekomen. Na een klein tien
jaar voortkabbelen (letterlijk en figuurlijk de Oude Maas en Zegepolder in) is er nu opeens noodzaak om een
oplossing te vinden. Mede onder druk van diverse groeperingen dat er pas over een “Landschapspark”
gesproken kan worden als er eerst een oplossing is voor de gifstort. En of dat dan in de Rhoonse Grienden zit,
onder de parkeerplaats, buiten het plangebied of niet: het heeft zijn effect op de polders dus moet dat integraal
aangepakt worden. Zie ook de historie van de vuilstort op deze website :
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/505
Afgelopen week zijn daar dan ook wat voorlichtende sessies geweest om mensen te informeren –
donderdagavond worden nog de bewoners van Havendam en omgeving op de hoogte gebracht van de
onderzoeken en oplossingsvisies. Er zijn een aantal conclusies getrokken die al langer bekend zijn, maar nu
weer geactualiseerd :
Het stort is ernstig verontreinigd maar alleen de verspreiding vormt een potentieel risico. Er zijn om er wat aan te
doen een aantal opties naar voren gekomen :
Alles afgraven, afvoeren en saneren : gaan roeren in die gifbelt en transporteren geeft meer gevaar voor
milieu en omgeving dan het zo maar laten liggen, dus is er in het verleden door VROM besloten dat dit
geen reëele optie is (afgezien van de kosten).
De hele zaak “isoleren” door met folie en kleilagen een soort container te maken die heel beperkt
doorstroming geeft – de eventuele doorsijpelende stoffen afvangen en bewerken/afvoeren
Door met klei- en of andere materiaal een soort drempel te maken waar doorheen nog steeds gif de
polder in kan stromen – maar dit moet dan in het landschapspark op natuurlijke wijze worden
afgebroken door een soort geïsoleerde polder te maken met een aparte waterhuishouding zodat middels
natuurlijke afbraak (bacteriën) en/of helophytenfilters (rietmassa’s) de gifstoffen op termijn worden
afgebroken.
Niet geheel toevallig worden de laatste opties aanbevolen (goedkoop vanwege het werk met werk maken en
inpasbaar in het landschapspark) maar als het niet blijkt te werken zoals bedacht of er komt onverwacht meer gif
vrij uit de belt (er worden nog vaten met onbekende stoffen verwacht). Als je het zo wilt lezen moet er wel een
soort Landschapspark komen om daarmee de gifbelt te saneren. Dus eigenlijk alleen maar meer redenen om de

Zegenpolder onder water te zetten en nat in te richten. Dan krijg je in elk geval, mocht de lekkage uit de gifbelt
ernstiger worden, een verdunning van de gevaarlijks stoffen. Alleen wordt dan alles (licht) verontreinigd. Een
keuze die de grote JC zou bagatelliseren met de uitspraak : “elk voordeel heb ze nadeel”
Het verslag van de onderzoekscommissie en hun uitleg was overigens heel duidelijk – ze hadden er
maandagavond in het Boerderijtje 4 uur de tijd voor uitgetrokken om alle vragen en onduidelijkheden van hun
kant toe te lichten. Waar de aanwezigen uiteraard hun waardering voor uitspraken, maar nog niet geheel gerust
naar huis gingen.
Wilt u het onderzoeksrapport, de conclusies en aanbevelen nalezen dan kan dat op de website:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/538
Wilt u de bijlagen nalezen of downloaden dan kan dat hier : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/537
Rhoonse Grienden 2
Maar er was ook goed nieuws vanuit de Grienden afgelopen week. Zoals dit bericht :
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/april/21/lentespeurtocht_in_de_rhoonse_grienden . Het is ook daar nu
goed toeven met het uitlopen van de natuur. Voor de laatste informatie over de Carnisse en Rhoonse Grienden
attendeer ik u graag op hun website : www.carnissegrienden.nl . Ze gaan, zo is daar te lezen, o.a. op 24 april
met de vereniging en kinderen voor een excursie naar het eiland van Brienenoord om daar te genieten van de
natuur – een heel apart stukje natuur in Rotterdam. Laat u door hun activiteitenagenda niet in de war brengen.
Daar staat dat de Polderdag op 23 juni zal plaatsvinden maar dit is op 26 juni. Verder niets dan goeds over
deze club.
Links:
Over de CO2 opslag onder de polders van Rhoon, Rhoon-Portland en Barendrecht:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FEigenwijze+geolo
og+komt+met+aanvullend+rapport+CO2-opslag
De boeren kunnen straks anticiperen op het zoet-klei-oermoeras en daar de insectenteelt als verbreding
inzetten:
http://llink.nl/startpagina/nieuwsitem.php?id=7411
Naast insecten kunnen we ook algen gaan kweken in onze nieuwe natte natuur, ook met een dubbeldoelstelling.
Zeker ook in de buurt van de gifstort!:
http://www.trouw.nl/video/?clip=3046108&amp;pageIndex=1&amp;start=1
Een andere tak van dieren, namelijk exoten (en dan niet insecten) om het landschap te stofferen :
http://www.verspers.nl/?categorie=5&soort=artikel&id=335
De boeren moeten opnatuurakkers biologisch gaan boeren – dat is de toekomst. Hoewel deze rubriek bij deze
overheidscampagne wel vraagtekens zet:
http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/regering_kiest_bewust_niet_biologisch/
Waar blijft de weidevogel – de schuld ligt altijd bij de boer, maar is dat wel zo? Lees ook de reacties …..
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35857/waar_is_de_weidevogel_gebleven_
Een nieuwe rol voor de boer : landmanager ! (Maar dan moet hij natuurlijk wel mogen blijven zitten van de
provincie)
http://www.agd.nl/1099344/Nieuws/Artikel/FPG-boer-moet-landmanager-worden.htm
Agenda:
26 april
19:00 uur Gemeenteraadsvergadering met daarin o.a. debat over goedkeuring bestemmingsplan
Buytenland
26 juni
Polderdag Rhoon – Loeren bij de Boeren & de Toer de Boer als voorloper van Le Grand Départ
van de Tour de France
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder.
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