Polderkolder 171 – 180 ; een samenvatting van eerdere Polderkolders
Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we al weer met een volgende uitgave – er staat een druk weekeinde voor de boeg met het WK voetbal,
een jubileum bij de Develruiters, de Beach Pull in Putten en overdag tropische temperaturen die ook niet
uitnodigen tot computerwerk – dus maar even snel wat hoofdpunten van de voorbije week op een rijtje gezet
want er is weer een en ander te melden.
Indrukwekkende televisie
En daarmee doel ik niet op het WK Voetbal, hoewel dat er ook best mag zijn. Maar ik had mezelf deze week een
paar vrije dagen beloofd en heb donderdagavond laat (vanaf 23:45 uur) “genoten” van de documentaire “de
kleine oorlog van boer Kok” van het Humanistisch Verbond. De strijd van een boer en zijn familie tegen de
idiote regelgeving en bemoeizucht van de overheid waarin hij bewijst dat “anders” boeren ook heel goed kan en
resultaten oplevert. Maar dat strookt niet met de handboeken en regels van ministeries, provincies en lokale
overheden die zijn land wel maar het gezin Kok niet willen hebben. Vorige zomer heb ik u al daarop
geattendeerd met een link, maar toen was het verhaal van de strijd van deze man opgetekend tot 2007 en
duurde een uur – nu is er een stuk aangeplakt met de stand van zaken in 2010 (na ongeveer een uur komt het
nieuwe deel – u kunt met uw muis de film “doorspoelen” door de meelopende afspeelknop te verschuiven) . Hoe
is het gegaan met de familie, het boerenbedrijf, de ge-emigreerde zoon in Frankrijk etc etc. Prachtige televisie
en verslaggeving en een kort nachtje best waard. De andere kant van boer zoekt vrouw, hoewel de zoons ook
daar in slagen. En ook deze mensen zijn het bewijs dat je met normale argumenten en het gebruik van je
“boerenverstand” (lees dicht bij de natuur) de regelgeving kan aanvechten. Dat geeft hoop. Hierbij sluit ik de link
bij van “uitzending gemist” http://player.omroep.nl/?aflID=11138627
Bemiddelaar voor Het Buijtenland van Rhoon : Jan Heijkoop
Hetgeen ik al een aantal Polderkolders terug heb aangekondigd is nu ook officieel bevestigd. De aanstelling van
Jan Heijkoop als bemiddelaar voor de impasse waarin het bestemmingsplan en de uitvoering daarvan zich
momenteel bevindt.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16644-heijkoop_bemiddelt_over_buijtenland
Maar waar staan we nu of wat heeft dat te betekenen?
Als we het allemaal goed lezen op de website “Kiezen voor Groen” http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/551
dan moet de inbreng van Jan Heijkoop op termijn het volgende resultaat opleveren :
Heijkoop zal dit najaar een onafhankelijk advies geven dat te vertalen is in een beheer- en inrichtingsvisie en de
basis legt voor de uitwerking van het bestemmingsplan. Hij gaat innovatieve oplossingen verkennen. Provincie
en gemeente verbinden zich aan het advies. Dit betekent dat het in procedure brengen van een provinciaal
inpassingplan niet aan de orde is.
In normaal Nederlands (volgens mij) zullen de provincie en gemeente zijn advies respecteren (ook als hij
bijvoorbeeld zegt dat er gewoon landbouw kan blijven zitten), en is het in procedure brengen van een provinciaal
inpassingsplan (bedoelen ze hiermee de reactieve aanwijzing?) niet aan de orde.
Dus zou een beroep bij de Raad van State tegen deze aanwijzing dan geen zin hebben? Dat moet namelijk vóór
26 juli worden ingediend maar dan is die Heijkoop nog lang niet klaar met zijn verhaal. Het zou goed zijn als de
gemeente dit even duidelijk naar de betrokkenen zou kunnen communiceren want ik ben bang dat er nu weer
wat rookgordijnen worden opgeworpen en onduidelijkheden dreigen te ontstaan als je deze tekst zo leest.
Mijn advies (of de gemeente moet daarover andere gedachten hebben) is om gewoon voor 26 juli beroep aan te
tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en tegen de reactieve aanwijzing van de
Provincie.(mocht u daardoor getroffen worden). U heeft daarvoor nog een goede 2 weken dus vergeet het niet!
Het is uw laatste kans.
Oplossing voor Het Bestemmingsplan Buijtenland? Een alternatief?
In Friesland is een Landschapsfonds opgericht. Als we die 150 miljoen plus nu hier ook eens in zo’n soort fonds
storten en met een aantal betrokkenen goede afspraken maken. Het gebied gewoon zo houden (Boerenvariant)
met wat meer natuur, wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden maar wel met een plaats voor de normale en
reguliere landbouw. De boeren hebben met het openstellen van Het Vossenpad hun goede wil om samen te
werken getoond, nu moet er een vervolg op komen. Waarbij zo’n fonds wellicht een uitkomst is en zal blijken dat

we die bulk geld lang niet allemaal nodig hebben. Hoe het is opgezet kunt u hier lezen ;
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16653-landschapsfonds_oranjewoud
De Gemeente zoekt een nieuwe griffier – alleen hebben ze de tekst nog niet aangepast en praten nog
over het landschapsdpark etc …..
Een andere uitdaging vormt de aanleg van Landschapspark Buijtenland van Rhoon. De kwaliteit van het
buitengebied van Albrandswaard zal erdoor naar een hoger niveau worden gebracht. Het project beslaat ruim
een kwart van het grondgebied van de gemeente en is bedoeld als compensatie voor de aanleg van de 2e
Maasvlakte. Bewoners, andere overheden, natuurorganisaties en belangengroeperingen zijn bij de
totstandkoming betrokken, elk vanuit de eigen optiek.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/vacatures/vacature/364061/Search%20POSG%20voor%20gemeente%20Albr
andswaard/Raadsgriffier/?referrer=recent
http://www.vkbanen.nl/vacatures/raadsgriffier/gemeentealbrandswaard/poortugaal/?search=simple&getvacature=true&id=hsp33520&aantalPerPagina=1&pagina=13&sit
e=vkb
http://www.jobtrack.nl/jobtrack/JobOpeningDisplayPage.aspx?page=8&from=6&jonr=2133211
Hetzelfde doet wethouder van Praag ook in de promotie van de Groene Verbinding tussen Rotterdam en het
Buijtenland van Rhoon – ook daar is de term Landschapspark Buytenland nog behoorlijk in zwang (AD 8 juli –
bijlage stadsregio en “Metro”). En wat die Albrandswaardse bedrijven nu beter worden van die fiets- en
voetgangersverbinding ontgaat mij ook een beetje. Of het moet natuurlijk de bedoeling zijn dat er bij de
“landingsplaats” van het viaduct in Portland nog een bedrijventerrein bij komt.... Zichtlocatie. Hetgeen ook nog
een reactie van een trouwe lezer teweeg bracht :
Dg heer Warnaar,
vanochtend in het krantje METRO op pagina 11 een stukje met de titel "Brug op Zuid moet stad met natuur gaan
verbinden". De stadsregio start in 2011 met de bouw van een brug voor wandelaars en fietsers en die moet in
2013 klaar zijn. De aanleg van de brug heeft te maken met de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon zo
valt er in het artikel te lezen. Mensen op Zuid hebben het Zuiderpark en komen heus niet massaal naar het
buitengebied. Daarnaast is dit dus gewoon weggegooid gemeenschapsgeld, want ter hoogte van de Charloise
Lagendijk zijn al twee verbindingswegen ter hoogte van Barendrecht (brug over de A15) en ter hoogte van
Portland (tunneltje onder de A15) aanwezig.
MvGr.,
Links:
De boerderijwinkel doet het goed bij hoogopgeleiden – en hoewel die niet op de laatste cent hoeven te kijken
vinden ze het niet belangrijk of iets biologisch (= duurder) geteeld is.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16671-boerderijwinkel_in_trek_bij_hoogopgeleiden
De campagne van de Rhoonse paardenpensions voor het mest ruimen krijgt landelijke navolging – alleen zie ik
nu die ophaalkarretjes rond Rhoon niet zo vaak meer rijden….
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16628-campagne_voor_opruimen_paardenmest
En tot besluit natuurlijk de voorgaande 10 edities van de Polderkolder voor u samengevat (161-170) – ik heb ze
omwille van de ruimte niet bijgesloten, maar belangstellenden kunnen ze downloaden vanaf de website
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Een mooi weekeinde gewenst met een gouden en oranje randje!

Polderkolder 172
Beste polderbewoners en belangstellenden,
Stress en getob afgelopen week want òf het warme weer òf mijn intensieve mailgebruik hebben de harde schijf
van de PC vast laten lopen. En omdat ik veel met de computer werk had ik natúúrlijk een goede back-up
voorhanden. Niet dus. Gelukkig wel in de vorm van een hele computergeleerde huisvriend, die de harde schijf
heeft leeg kunnen lezen en in elk geval alle bestanden heeft kunnen terugvissen. Alleen zit er ergens nog een

bug in “outlook” , mijn mailprogramma – dus bestaat de kans dat het verzenden van deze Nieuwsbrief nog
verkeerd gaat. Maar er is weer reuring in de polder moet u maar denken, dus gaan we gauw van start.
Reactie op Polderkolder 171
Mijn vorige mail heeft vanuit het Gemeentehuis bij Peter Wunderink nog een reactie losgemaakt die ik u niet wil
onthouden :
Polderkolder 171 bevat de volgende passage, waarop ik graag reageer om geen misverstand te laten bestaan.:
In normaal Nederlands (volgens mij) zullen de provincie en gemeente zijn advies respecteren (ook als hij
bijvoorbeeld zegt dat er gewoon landbouw kan blijven zitten), en is het in procedure brengen van een provinciaal
inpassingsplan (bedoelen ze hiermee de reactieve aanwijzing?) niet aan de orde.
Dus zou een beroep bij de Raad van State tegen deze aanwijzing dan geen zin hebben? Dat moet namelijk vóór
26 juli worden ingediend maar dan is die Heijkoop nog lang niet klaar met zijn verhaal. Het zou goed zijn als de
gemeente dit even duidelijk naar de betrokkenen zou kunnen communiceren want ik ben bang dat er nu weer
wat rookgordijnen worden opgeworpen en onduidelijkheden dreigen te ontstaan als je deze tekst zo leest.
Mijn advies (of de gemeente moet daarover andere gedachten hebben) is om gewoon voor 26 juli beroep aan te
tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en tegen de reactieve aanwijzing van de
Provincie.(mocht u daardoor getroffen worden). U heeft daarvoor nog een goede 2 weken dus vergeet het niet!
Het is uw laatste kans.
Met 'provinciaal inpassingsplan' wordt geenszins de 'reactieve aanwijzing' door de provincie bedoeld! Dus als
een inpassingsplan 'niet aan de orde' is, dan zegt dat niets over de reactieve aanwijzing.
Die aanwijzing is zeker wel aan de orde, en inderdaad staat tot 26 juli de periode voor het instellen van beroep
open.
Je advies om 'gewoon beroep aan te tekenen', is voor degenen die daar belang bij hebben dus wel accuraat.
Een meer technische toelichting is als volgt:
Reactieve aanwijzing
Binnen de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure kon door een ieder, ook door de provincie, zienswijzen
worden ingediend.
Dat heeft de provincie gedaan.
De gemeente heeft de provinciale zienswijzen vervolgens niet volledig gehonoreerd.
Omdat het hier om zienswijzen van de provincie als hogere overheid gaat, leidt het niet-honoreren van de
zienswijzen tot een provinciaal recht op 'reactief aanwijzen', hetgeen neerkomt op de mogelijkheid delen van het
bestemmingsplan buiten werking te stellen.
Hiervan heeft de provincie gebruik gemaakt.
En tegen die provinciale stap (binnen de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure) kan een ieder beroep
instellen bij de Raad van Staten.
Inpassing
Recent is de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) in werking getreden. Deze biedt het rijk zowel als
provincie de mogelijkheid ten behoeve van rijksbelang danwel provinciaal belang een eigen 'bestemmingsplan'
genaamd inpassingsplan op te stellen en vast te stellen.
Zo'n inpassingsplan volgt z'n eigen procedure (conform de bestemmingsplanprocedure) en treedt voor haar
werkingsgebied in de plaats van de daar geldende gemeentelijke bestemmingsplannen.
De provincie heeft een dergelijk inpassingsplan in overweging genomen, en ook al voorbereidende
werkzaamheden daarvoor gepleegd.
Nu liggen die voorbereidende werkzaamheden evenwel stil, en wordt hier aangegeven dat het 'in procedure
brengen' van het inpassingsplan niet aan de orde is.
Daarmee is op dit moment dus slechts de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure - inclusief de in dat kader
gepleegde provinciale aanwijzing - aan de orde. En op het ogenblik dus de periode waarin beroep bij de Raad
van State kan worden ingesteld, tegen het bestemmingsplan en/of tegen de reactieve aanwijzing.

Oftewel, dreigt u het slachtoffer te worden van de “reactieve inpassing” ; laat uw recht op beroep niet verloren
gaan :
Er kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het deel van het bestemmingsplan dat
niet onder het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland valt en er kan ook beroep worden ingesteld tegen het
aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland. Beroep kan worden ingesteld bij:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage
De beroepstermijnen vangen aan op dinsdag 15 juni 2010 en lopen tot en met maandag 26 juli 2010. Het ondertekende
beroepschrift dient ten minste te bevatten:

uw naam en adres;


de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

de gronden van het beroep.
Ik zal nog éénmaal de link bijsluiten waar alles terug is te vinden :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek_id=3351&stukid
=53191
CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht
Ik ontving de volgende mail die ik maar 1 op 1 doorzet :
Dezer dagen is onze website grondig vernieuwd. Ik wil u uitnodigen er eens een kijkje te nemen
(www.co2isnee.nl). We proberen de acualiteit voor u te volgen zodat u goed op de hoogte kunt blijven van de
nieuwste ontwikkelingen. Het lijkt soms stil rond de Barendrechtse CO2-dump, maar u zult zien dat er op allerlei
fronten beweging blijft. Het belangrijkste is natuurlijk een gunstige beslissing voor Barendrecht door het nieuwe
kabinet en/of de nieuwe Tweede Kamer. Wij houden u op de hoogte!
Ik mocht ook nog een mooi plaatje ontvangen, een kopie uit VN over de geheimen der natuur. We kennen de
problematiek van dichtbij helaas en ik heb het maar bijgesloten.
Omwille van de tijd hou ik het kort verder
Ik krijg van veel kanten mails van mensen die klaar zijn met het aantekenen van beroep en nu evende tijd
nemen om op adem te komen en te genieten van de oogstwerkzaamheden in de polders. Fijne avond en
geniet er van !

Polderkolder 173
Goedenavond polderbewoners en andere belangstellenden,
Aangezien we dit weekeinde “plannen” hebben, de Polderkolder op dit vroege tijdstip. Maar wat is vroeg, ook
maar betrekkelijk natuurlijk. Er is weer wat te melden, dus dat doen we dan maar. Geen wereldschokkend
nieuws maar wat algemene informatie.
Beroep Raad van State
Van diverse kanten heb ik stukken toegezonden gekregen in cc, waarin Beroep wordt aangetekend tegen het
bestemmingsplan en/of de reactieve aanwijzing door de provincie hierop. Inmiddels komen de beroepen ook
binnen bij de raad van State gezien de bevestiging daarvan aan onze gemeente
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&month=09&year=2010&
stukid=1261 Er zit ook hier weer een kostenplaatje als addertje onder het gras, want indien de bijgesloten
factuur van het griffierecht niet betaald wordt, zal het beroep ook weer niet in behandeling worden genomen.
Heb je 2 beroepen ingediend (tegen het bestemmingsplan en tegen de reactieve aanwijzing) dan mag je zelfs
dubbel betalen. Dus de provincie zal wel gehoopt hebben dat dit de mensen wellicht ontmoedigd zal hebben een
beroep in te dienen maar we hopen van niet. Zo blijven we het melkkoetje van de overheid moet u maar denken
en blijven we betalen om recht te halen voor zaken die we eigenlijk helemaal niet gewild hebben. En nu maar
hopen dat alle stukken ontvankelijk worden verklaard want vanuit de Raad van State hebben ze het continu over

Bestemmingsplan het Buytenland van Rhoon, terwijl het echt met ij wordt geschreven als Buijtenland. Maar dat
zal wel een foutje blijken te zijn, en zeker niet de eerste en laatste in dit hele proces.
De grote leugen “Nieuwe natuur” ……
Het verhaal van de Oostvaardersplassen… Ik heb u al eerder een link gestuurd deze winter waarin te zien was
hoe de overheidsinstanties ten koste van alles hun “nieuwe natuur’ projecten willen doordrammen. Zo ook daar
dus, daar is een deel van de nieuwe Flevopolder niet ontwikkeld maar door de natuur vorm gegeven.
Vervolgens echter hebben ze er hekken omheen gezet en voor het “onderhoud” ervan een aantal runderen,
reeën en paarden losgelaten. Alleen hebben die zich in de loop der jaren, zonder natuurlijke vijanden, behoorlijk
uitgebreid met de afgelopen winter massale sterfte tot gevolg. De beesten kunnen geen kant op (normaal wel
als ze voedsel willen zoeken) en bijvoeren wil men ook niet. De geleerden uit Den Haag blijven maar volhouden
dat dat goed is ….. en vooral de gang van zaken in de natuur. Door met de sterftecijfers te manipuleren wordt
een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Hier willen ze deze vorm van “nieuwe natuur en natuurbeheer”
ook gaan doen gezien de plannen van Bureau Stroming en stichting Ark die samen met het Wereldnatuurfonds
het zuidelijke deel van de polders en de Koedoodzone willen bevolken met gemaakte kuddes grote grazers etc.
De leugen regeert, zie ook dit item uit Een Vandaag van afgelopen dinsdag. En of het nu Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer is: Allemaal een pot nat
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/36199/_dierensterfte_oostvaardersplassen_groter_dan_gemeld_
Maar natuurlijk hebben de “aangevallen” organisaties een heel andere kijk op de zaak en beschrijven ze een
heel ander verhaal dan één vandaag: http://www.agd.nl/10105414/Nieuws/Artikel/Ruzie-over-dode-runderenOostvaardersplassen.htm
De Boerenstand
Verder mocht ik van Ria de Klerk-de Koning een artikel uit de Telegraaf ontvangen over het belang van een
sterke boerenstand. Het lezen zeker waard. Het draagt de titel “Een stille ramp” en geeft een beeld van de
dagelijkse gang van zaken rond het boerenbedrijf.
Buurt BBQ
Ter afsluiting van de Polderdag is het idee geopperd om op 28 augustus een BBQ te houden met alle
deelnemers en vrijwilligers aan de Polderdag 2010. Inmiddels is daarover een mail de deur uitgegaan. Mocht u
die niet ontvangen hebben en menen toch “recht te hebben” op deelname aan dit polderfestijn dan hoor ik dat
wel. Ik zal overigens nog een beroep doen op de gemeente hiervoor want ik lees wel eens in de Schakel dat er
ergens een buurtfeest, opzoomerpartij of wijk-evenement is waarbij de gemeente als sponsor optreedt. En wij
zijn ook een, weliswaar extensieve, wijk, dus zou ik niet weten waarom wij daar ook eens geen beroep op
kunnen doen. Wij Opzoomeren al jaren om de polders mooi te maken en houden voor het algemeen nut, dus
kunnen we denk ik wel de hand op houden. Er is 25 september wel een zogenaamde burendag, maar dat zit
midden in het oogstseizoen dus voor de buurtboeren wat moeilijker om bij aan te sluiten.
Links:
Wel of geen nieuws, moeilijk in te schatten – alleen een voorbeeld dat de Provincie dus niet altijd gelijk krijgt bij
de Raad van State - hoopgevend!
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17197-raad_van_state_stelt_waterschap_in_het_gelijk
Minister Verburg is door Holland aan het fietsen en stelt dat het toch zo mooi is. Hopelijk komt ze hier ook nog
wat rondtrappen zodat ze met eigen ogen kan zien dat deze polders in de huidige staat gehandhaafd moeten
blijven
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17204-verburg_t_is_hier_fantastisch
De voorzitter komt in zijn weblog ook nog even terug op de Oostvaardersplassen en de ongelijke behandelingen
in Nederland
http://www.ltonoord.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=25222763
Het kan allemaal wel – gewoon met akkerranden ook biodiversiteit nastreven en de natuur een handje helpen.
Zie de Boerenvariant …..
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17226-broedsucces_blauwe_kiekendief_groningen
Dat was het wel weer voor deze week – wij gaan er een lang weekeinde vantussen met hopelijk mooi weer. Tot
een volgende polderkolder.

Polderkolder 174
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de activiteit op het land tussen de buien door groot is weer tijd voor een schrijven uit de polder. De
combines en kippers schuiven voor mijn raam langs en de eerste balen stro worden ook al vervoerd. Zoals u
verderop zal lezen is er de boeren veel aan gelegen om de tarwe goed te oogsten mar dan moet het ook wel
even droog zijn. Dus als het weer het toelaat een drukte van belang voor er weer een bui het land binnen drijft.
Laten we deze editie maar eens positief beginnen, namelijk met een bericht uit het Hoge Noorden. Daar zitten
ook mensen op het platteland zich te verbijten en verzetten tegen al die onzinnige nieuwe natuur. Ik mocht al
eerder een informatieve mail van hen ontvangen en deze wil ik u ook zeker niet onthouden want wellicht kunnen
we daar ons voordeel weer mee doen. Het is een reactie op mijn vorige Polderkolder over de leges die je bij een
beroep aan de Raad van State verschuldigd bent :
Geachte heer Warnaar,
Naar aanleiding van uw actie-mail/nieuwsbrief waarin e.e.a. over de leges/griffiekosten van de Raad van State
stond wil ik u opmerkzaam maken dat het soms mogelijk is om de leges/griffierechten terug te ontvangen. Indien
zaken gevoegd worden vanwege dat meerdere personen over eenzelfde onderwerp beroep instellen kan in
sommige gevallen dit voor 1x griffierecht behandeld worden. M.a.w. eerst betalen en tijdens de zitting of
voorafgaand aan de zitting schriftelijk een verzoek indienen om leges/griffierechten terug te ontvangen is soms
mogelijk.
Verder dank voor uw nieuwsbrief vooral over de Nieuwe-(nep)natuurleugens,
Het is een heel netwerk dat op ondemocratische wijze samenspant tegen de Nederlandse bevolking; de
Provincies die gemeenten vaak dwingen en geholpen door Staatsbosbeheer, de Landschapsorganisaties,
Landschapsbeheer en Ver.Natuurmonumenten. Bij deze organistaies worden alle sleutelposities bezet door
ambtenaren of voormalige ambtenaren vooral afkomstig van LNV.
Met beste groeten vanaf de Hamdijk in Oost-Groningen waar de graafmachines reeds begonnen zijn met de
nep-natuur terwijl meerdere zaken nog niet door de Raad van State behandeld zijn, …….. (namen
Belanghebbenden Hamdijkgebied even weggehaald)
En dat zou natuurlijk wel aardig zijn om de kosten een beetje te drukken. Het kost al zoveel tijd en energie, dus
alle beetjes helpen.
Nog een leuk artikel : particulier natuurbeheer
Vanuit een landbouwblad, editie Limburg, komt weer een heel ander verhaal. Ook dit opent weer veel
perspectieven als we het over gelijke behandeling gaan hebben. Daar worden namelijk boeren en particulieren
de gelegenheid gegeven om hun grond tegen de natuurprijs te verkopen aan de provincie, waarna ze het tegen
15% of 5% van die prijs weer kunnen terugkopen om in te gaan richten en beheren als natuur. Met daarbij dus
een beheers- en inrichtingsplan dat voldoet aan een natuurdoeltype dat past bij het bedrijf van de ondernemer.
Zodoende kunnen boeren en particulieren zelf natuur realiseren en inkomsten genereren uit het beheer ervan.
En wordt de grond dus niet perse voor een schijntje aangeboden aan de gevestigde natuurorganisaties.
Interessant om te kijken of dat ook hier zo toe te passen is.
Pretparkbeheer in Nederland
Via een trouwe lezer en fan kreeg ik een betoog onder ogen dat stond in het blad “Levende Natuur” – ik heb het
voor u als worddocument bijgesloten. Het geeft een beeld over de moeilijke keuze tussen natuur of pretpark.
Een dubbeldoelstelling die in onze polders nooit gehaald gaat worden. We kunnen geen natuur aanleggen en
tegelijk 1 miljoen bezoekers per jaar moeten opvangen, een onwerkbare utopie van de provincie en groene
maffia. Met de Boerenvariant heb je alles in één hand tegen een fractie van de kosten. Want met akkerranden
kunnen we in andere provincies blijkbaar de veldleeuwerikken, patrijzen en kiekendieven terug aan het broeden
krijgen. En zo zijn er talloze voorbeelden en voordelen te geven aan het agrarisch beheer door onze gratis
landschapstoffeerders, de boer.
Ontpolderen : zin of onzin ?
Blijkens een artikeltje in het AD/RD van donderdag j.l. gaan nu ook de 2e Kamer twijfelen aan het ontpolderen
ten faveure van natuur en waterberging. In bijlage 20100804 vindt u dat terug. Over hetzelfde geval gaat de link
naar de nieuwssite hierover, waarbij ook het draagvlak ter discussie wordt gesteld. Dat was ook bij ons toch het
geval. Zoveel handtekeningen, electronische handtekeningen en zienswijzen later wil men ook hier niet naar
alternatieven kijken maar houdt halsstarrig vast aan het speeltje wat de natuurlobby 10 jaar geleden als worst

voor ogen is gehouden. Voortschrijdend inzicht kent men niet, luisteren naar het volk evenmin ;
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17412-amper_draagvlak_plan_zuidoord
Via Zuidoord heb ik nog een briefwisseling tussen de provincie en Minister ontvangen maar dat is samen 1 Mb –
dus dat sluit ik volgende keer wel bij. Inmiddels is de discussie rond het onder water zetten van de
Hedwigepolder in Zeeland ook weer aangewakkerd. Drie weken geleden was er nog de vraag of de Eerste
Kamer wel akkoord zou gaan en zou er wellicht een motie worden ingediend tegen de ontpoldering:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16714-verburg_negeert_motie_senaat
En inmiddels is de SGP ook aan het besluit gaan twijfelen en “twittert” dat het nog maar eens heroverwogen zou
moeten worden:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17319-dijkgraaf_houd_hedwige_droog
De boer zorgt letterlijk en figuurlijk voor brood op de plank
Naar aanleiding van dit bericht, (http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17416graan_mag_rusland_niet_meer_uit) de aangekondigde exportstop van graan kreeg ik een mail van Jan van der
Linden, de man achter de borden “Geachte Bezoeker”. Hij schreef het volgende:
Hallo Wim,
Je hebt waarschijnlijk het nieuws al gehoord, door de droogte en bosbranden exporteert Rusland dit jaar geen
graan meer.
Enkele maanden geleden was de bloemkool extreem duur omdat in Spanje de oogst deels was mislukt.
Hier gooit de overheid als het kan alle landbouw in de prullenbak.
Hoe lang blijft de provincie en de milieu fanaten hun kop in het zand steken
Ik denk tot er in Nederland geen landbouw is en we omkomen van de honger ?
O ja, dan zeggen ze, sorry we wisten niet dat je de landbouw nodig had om voedsel te verbouwen.
Daar heb ik weinig aan toe te voegen denk ik, duidelijke taal en de spijker op de kop. En bij een tekort aan
product stijgen de prijzen…..
http://www.agd.nl/10106026/Nieuws/Artikel/Paniek-op-graanmarkt.htm
Hoe dat in de toekomst moet willen de deskundigen graag bepraten in een aantal sessie in De Rode Hoed – bij
te wonen en/of aan mee te doen:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17421-amsterdams_voedseldebat_gaat_door
De landbouw en polders in de picture - links
Niet alleen tijdens de Polderdag veel vlaggen en banieren van Nederland bloeit – ook voor de miljoenen
vakantiegangers op Schiphol:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17243-miljoenen_zien_nederland_bloeien
Ook de jonge agrarische ondernemers proberen duidelijk te maken waar ze voor staan en waar ze voor gaan:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17440-jonge_agrarirs_zijn_goed_bezig
Gemaakte afspraken en convenanten lapt de Provincie aan zijn laars zo blijkt in het Groene Hart. En moeten we
ons dan hier overgeven aan een bemiddelaar om rond de tafel te zitten en afspraken over
beheersovereenkomsten etc. te maken? Wie garandeert dat ze woord houden en de gemaakte afspraken
respecteren, wat de uitkomst van het overleg met Jan Heijkoop, de boeren en potentiële beheerders ook zal
zijn?
http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article6291331.ece/Boeren-verzetten-zich-tegenonteigening-Bentwoud
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17349-lto_noord_geen_onteigening_bentwoud
Het blijkt nu dat in sommige gevallen de recreant en/of fotograferende wandelaar in een natuurgebied stress
veroorzaakt bij de beheerders daarvan. In dit geval natuurlijk geen beherende organisaties of ambtenaren (die
schieten niet zo gauw in de stress), maar de grote grazers die het gebied van overtollig gras ontdoen en de
beplanting op peil houden. Zoals men bij de Koedoodzone en het zoetkleioermaoeras annex krekenlandschap
graag wil in de toekomst. Specaal voor deze gestresste dieren is een oplossing voorhanden zodat ze zich
kunnen ontspannen: http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3153248.ece/Koe_met_burnout__rust_in_klooster_.html
En dan nog een bericht uit Minnesota waar ik zelf een jaar heb mogen vertoeven op een dairyfarm in mijn jonge
jaren. Over het belang van het platteland :
http://www.dairyherd.com/news_editorial.asp?pgID=675&ed_id=11988
AGENDA:

28 augustus: Polder BBQ voor vrijwilligers Polderdag 2010 – heeft u zich al opgegeven ?
We gaan maar even buiten kijken of die boeren nog een beetje willen dorsen. Tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 175
Goedemiddag/avond beste polderbewoners en belangstellenden,
Einde van de week, dus weer tijd voor de Polderkolder. Met wederom allerhande nieuwtjes m.b.t. het reilen en
zeilen binnen polderland. Terwijl de buurboeren wachten op wat langere droge periodes zodat ze de laatste
tarwe kunnen dorsen neemt de dagelijkse gang van zaken na de vakanties weer toe. Het (sluip)verkeer wordt
weer drukker, de aannemers pakken de wegen aan en de bouw is ook weer begonnen. Het vergaarde nieuws:
Artikel NRC “Kan iemand ons beschermen tegen de Natuurbeschermers? “
Van diverse kanten heb ik dit artikel doorgemaild gekregen, waarvoor uiteraard mijn dank. Lezen en ter harte
nemen zou ik bijna willen zeggen, de vraag is alleen tot “hoe hoog” in de politiek dit soort artikelen worden
gelezen. En er dan ook wat mee doen uiteraard. Want de politiek is ook weer meester in het op hun manier
interpreteren (lees wellicht manipuleren) van dit soort zaken in hun voordeel. Zie ook het verhaal hieronder.
Manipulatie van de feiten
We hebben het er al vaker over gehad, dat al die zogenaamde inspraak en meedenk en zienswijze protocollen
die er bestaan niet veel helpen. Er is nu eenmaal “ergens” ooit bedacht dat er hier nieuwe natuur en recreatie
moet komen, en dan gaan er allemaal manipulerende figuren en instellingen mee aan de slag. Met
onderzoeksrapporten en zogenaamd overleg met betrokkenen wordt dan een beeld geschetst of alle
overlegstadia doorlopen zijn en er draagvlak bestaat. Grote projecten (Betuwelijn, Tweede Maasvlakte, Schiphol
etc,) worden bewust anders en positiever voorgesteld met allerhande onderzoeksrapporten. Wat ze uitkomt
wordt positief en versterkt, informatie die ze niet willen horen bewust verzwegen. Een interessante uitzending
was afgelopen donderdag 05-08-2010, op Ned 1 te zien in het programma EenVandaag. Daar was een
onderwerp hoe bestuurders en onderzoekers naar een voorafstaand einddoel toewerken en e.e.a. niets van
doen heeft met onafhankelijk deskundig onderzoek - zie deze link:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/36226/manipulatie_van_onderzoeksrapporten
De overheid als nieuwe natuur ontwikkelaar …..
Enkele jaren terug is er een keer een of andere ambtenaar geweest die van die leuke gele bloemetjes ontdekte
en ze toen langs de rijkswegen heeft ingezaaid met een aantal bermmengsels om zo bloemen- en
(on)kruidenrijke wegbermen te doen ontstaan. Naast het feit dat er zo weinig gemaaid wordt dat brandnetels en
distels overal welig tieren (zie ook http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17456klachtenlijn_voor_distelplaag ) was het mengsel van de brave hendrik ook voorzien van Jacobskruiskruid. Weet
zo’n ambtenaar veel, is toch een leuk bloemetje – een soort van gele kamille. Inmiddels weten we wel beter en
moet er met man en macht worden ingegrepen om het kwaad te keren. Het kruid is namelijk erg giftig.Als de
mens nieuwe natuur gaat ontwikkelen moet je dus uitkijken. Zie ook deze reportage :
http://www.westonline.nl/nieuwsitem//43510
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17512-vlo_eet_kruiskruid
Daarnaast hebben we met onze nieuwe natte natuur, naast de toenemende insecten-en ziektendruk, ook nog
planten die deze kant op dreigen te komen en zeer giftig zijn :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17449-waterscheerling_in_groene_hart
Kortom, we moet blij zijn met een overheid die zo met de natuur meedenkt……….. tegen wil en dank.
De Provincie en de (nieuwe) natuur
Ook de provincie mag op het gebied van “oog voor de natuur” nog wel op de tellen passen. Zoals bekend heeft
de provincie de percelen Essendijk 20 - 24 aangekocht en daar een sloopvergunning voor gekregen. Daarvoor
in de plaats staan vier gele woonblokken ingetekend in het bestemmingsplan en het is me opgevallen dat die in
de “reactieve aanwijzing” van de provincie ontzien worden. Dus is enkele weken terug begonnen met de sloop
ervan.
Omwonenden hebben de opdrachtgever er op gewezen dat er in de te slopen opstallen veel nog bewoonde
zwaluwnesten zaten,dus is de sloop stop gezet om deze natuur te sparen. Dat is een begrijpelijke zet, alleen

jammer dat ze daar zelf niet op gekomen zijn. Maar ze weten sowieso weinig van de polders en de huidige
natuurwaarde ervan en denken het vanuit Den Haag allemaal wel te weten en te regelen.
Blijkbaar willen ze dat veranderen door meer “op het project” te gaan zitten en de boerderij van Essendijk 24 (de
Vlakkenburg) te betrekken om daar het projectbureau in te vestigen. Nu stel ik mezelf de vraag hoe “recht in de
leer” de provincie zal blijken te zijn met deze locaties. Allereerst vraag ik me af of ze bezuiden de Essendijk echt
alleen natuur toe gaan staan en derhalve afzien van de invulling van de 4 woonkavels op Essendijk 20-24? En
verder hoe ze zichzelf dan zien, want alle bedrijven ten zuiden van de Essendijk hebben ze als “natuur”
ingetekend en dienen te verdwijnen. Maar gaan ze zichzelf nu als bedrijf zien en vestigen op een woonblok
(Essendijk 24) dan zou datzelfde bedrijf weg moeten. Want een bedrijf vestigen in een voor woning bestemd
pand is niet toegestaan lijkt me zo. Dus wordt het aardig om te zien hoe ze zich uit deze spagaat gaan redden,
hoewel ze menen boven de wet te staan.
En het blijft ook even letten op de zwaluwen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer en die bij ons zijn inmiddels
aan een tweede leg begonnen – dus kan de voorgenomen sloop ook nog wel even op zich laten wachten.
Polder Zuidoord
Ik had u de vorige Polderkolder nog een aantal bijlagen beloofd inzake de Zuidoord en hoe daar het ontpolderen
speelt. Ook daar wordt er van hogerhand enorm gemanipuleerd en gelobbied om hun zin door te drijven. Wat er
namelijk in de bijlagen duidelijk naar voren komt is de definitie van het begrip ontpolderen. Wordt er bijvoorbeeld
hier ontpolderd voor nieuwe natuur of blijven de polders intact. In elk geval kan je stellen dat waar recreatie komt
de polders als zodanig verknald worden en waar natte natuur komt (zoetkleioermoeras of krekenlandschap –
hoe men het ook noemt) eveneens.
Kierbesluit en Haringvliet
De Plattelandsjongeren Euro Delta, een jongerenvereniging waar wij vroeger ook lid van waren en
bestuursfuncties hebben vervuld, zijn een burgerinitiatief gestart tegen het Kierbesluit, dat in relatie moet
worden gezien met o.a. polder Zuidoord.
Ze moeten minimaal 40.000 handtekeningen verzamelen. Uw digitale ondersteuning kunt u hier geven:
http://www.zoetharingvliet.nl/formulier - op deze website vindt u ook meer informatie over het hele project en het
waarom ervan. Ook nog even de aankondiging uit de Nieuwe Oogst van afgelopen week:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17442-actie_tegen_kierbesluit
Nog een reactie van een lezer
Wim,
We hebben natuur, we maken geen natuur, we maken milieu
Wil Bik
Uit de pers & links
Akkerranden: http://www.agd.nl/10106079/Nieuws/Foto-en-video/Fotoalbum/Gevarieerd-publiek-bij-bloemrijkeakkerranden-Drenthe.htm
De Hedwigepolder en de pogingen om ontpoldering terug te draaien:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17446-hedwige_hoort_in_regeerakkoord
En het blijft maar doorgaan met die nieuwe natuur - http://www.westonline.nl/nieuwsitem/43536
Wellicht een antwoord op de vraag : wie wil er nog boeren?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17539-wie_wil_er_nog_boeren
Grappig om te lezen, je hebt vogelbeschermers en vogelbeschermers, beiden met een uitgesproken mening
over wat goed is en wat niet:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17615-niet_stoppen_met_weidevogelbeheer
Naast de sociale netwerken (Facebook, Hyves, Twitter etc) krijgen we nu ook voedsel netwerken:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17528-info_over_lokale_voedselnetwerken
Wildbeheer, ook een onderdeel van het leven en natuurlijk evenwicht in de polders, wordt als zodanig
geaccepteerd door de bevolking:
http://www.agd.nl/10106313/Nieuws/Artikel/Nederlander-vindt-jacht-ganzen-en-herten-acceptabel.htm
In het “gewenste” zoetkleioermoeras van Zegen- en Portlandpolder zullen in elk geval de algen welig groeien.
Een product voor de toekomst ook :
http://www.agd.nl/10105918/Nieuws/Platteland/Meer-nieuws-platteland/Algen-als-duurzame-vleesvervanger.htm

of anders diesel eruit maken: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/17598algen_voor_biodiesel_kansrijk
Trouwens, als je tussen de regels doorleest, hebben die boeren straks helemaal geen grond meer nodig om
voedsel te produceren ….
http://www.ziezo.biz/nl/25222685[Link_page_HOME].html?opage_id=25253997&location=10514091251505689,10536147,true,true,true,true,true
Agenda:
14/08 Fokveedag Hellevoetsluis
28/08 Polderdag BBQ

(http://www.fokveedaghellevoetsluis.nl/Joomla/index.php)
(niet vergeten aan te melden vóór 21/08)

Tot een volgende polderkolder zal ik maar zeggen.

Polderkolder 176
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de kippers met graan, de combines, tractoren met aanhangers vol strobalen de hele avond al door de
polders kruisen zal ik trachten de andere “lopende zaken” uit de polder voor u op een rij te zetten.
CO2 opslag Barendrecht – Inspraakprocedure
In het AD alsmede ook in De Schakel heeft u wellicht de paginagrote advertentie al gelezen over het
voorgenomen project om CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de gronden van Rhoon en Barendrecht. Dit
ligt vanaf 23 augustus t/m 4 oktober ter inzage en daar kunt u uw zienswijze over geven. Zoals bekend zal de
opslag ook deels onder Rhoon plaatsvinden (Portland, en oostelijke polders bij de Koedood). Op de website van
Albrandswaard wordt het nog niet gecommuniceerd maar dat zal nog wel komen. Naast de terinzage legging op
verschillende punten zal het per 23 augustus (vandaag nog niet dus) ook in te zien zijn via het internet op de
site www.bureau-energieprojecten.nl > bij “opslagprojecten” en dan “CO2 opslag Barendrecht”. Zoals bekend
gaat dit Rijksinpassingsplan hier niet alleen over de ondergrondse opslag maar ook over het leidingenwerk
ervan dwars door de polders, dus zinvol om er eens goed naar te kijken en uw zienswijze te geven. Want voor
je het weet heb je ….
Nog een opslag – zoals de gifstort bij de Grienden
Eigenlijk een voorbeeld van hoe het allemaal kan lopen. In de 60-er jaren zag men ook geen gevaar in het
ergens dumpen van afval. Onder de grond ermee, je ziet het niet meer, zand erover en klaar is Kees. Alleen zit
nu de volgende generatie (wij dus plus onze kinderen) met de ellende ervan. In die tijd zag men er ook geen
bezwaar en gevaar in. Het was goed voor de economie en werkgelegenheid dus toe maar. Niet het probleem bij
de bron aanpakken (namelijk zorgen dat je geen afval of reststoffen overhoudt) maar het gewoon ergens
dumpen. Bijgesloten vindt u een uitreksel van de rapporten hierover om een beeld te geven wat daar zoal
speelt. Opgesteld door een ingewijde die het ons ter hand heeft gesteld.
Hoe werkt de ambtenarij samen? Werkt niet !
Deze weg weer eens een staaltje van onverschrokken eilandjesproblematiek in ambtenarenland. Zoals de
mensen uit de polder wel weten (lezers van buitenaf moeten het maar van mij aannemen) is de Omloopseweg
van 9 augustus – 10 september afgesloten omdat daar een duiker door de weg gelegd moet worden, de weg
verbreed en opnieuw geasfalteerd. Dat schijnt echt zolang te moeten duren, maar het zij zo. Er is een
omleidingsroute ingesteld die alle verkeer over de Oudeweg leidt zodat Rhooen en Barendrecht alsmede de
sportvelden van complex de Omloop bereikbaar blijven.
Krijgen we dus afgelopen woensdag keurig een brief in de bus (attent, dat moet gezegd), dat in de periode van
26 augustus – 3 september deze omleidingsroute, de Oudeweg, zal worden afgesloten voor
asfalteringswerkzaamheden. Je wordt daar zo moe van, hoe slecht er in overheidsland met elkaar wordt
gecommuniceerd tussen bijvoorbeeld het Waterschap en de lokale Gemeenten. Of dat nou over bomen kappen,
wegafsluitingen, vergunningen of wat dan ook is. En als die aannemer dan zo met een claim komt omdat de
overheid zich niet aan de afspraak houdt dan wordt dat netjes betaald. Van uw en mijn belastingcenten want als
er een tekort is bij het Waterschap gaan gewoon de lasten omhoog. Zo simpel werkt dat.

En dan vraag ik ma af wat er nou gebeurd zou zijn als je daarover niet aan de bel trekt bij die lui. Nou ben ik
misschein wel een té kritische volger maar dat is meer omdat je door schade en schande wijzer bent geworden.
Zouden ze dat nou zelf nog bijtijds in de smiezen hebben gehad of pas als het kwaad geschied is en er een file
staat of ongeluk te betreuren is. Het is goed dat wij hun ogen en oren zijn denk ik, en nu ook nog hun hersens.
Eerst denken, dan doen. En, ik heb na mijn alarmmail aan de instanties de zaak zo wakker geschud dat er in
overleg besloten is dat de Oudeweg pas zal worden aangepakt als de Omloopseweg weer open is voor alle
verkeer. Dus laat dat een geruststelling zijn voor alle betrokkenen zo is me verzekerd.
Wat nog wel leuk is als illustratie van het geheel: soms werken ambtenaren wel samen. Er is namelijk een
bestuurlijke samenwerkingverband tussen de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).
Deze delen sommige ambtelijke apparaten en onderdelen om de kosten (overhead o.a. ) te drukken. Ook de
afdeling verkeer maakt blijkbaar van deze samenwerking gebruik. Zo gebruiken ze elkaars verkeers- en
omleidingsborden. Vermoed ik, want anders is het niet te verklaren dat op verschillende gele omleidingsborden
gesproken wordt over de Ringdijk (waar Rijsdijk bedoeld wordt). De Ringdijk hebben ze wel in RidderkerkBolnes, dus blijkbaar zijn dit de borden van die gemeente.
Van het college aan de gemeenteraad
Een lange vakantie betekent ook erg veel werk om in te halen. Als je de site van de Gemeente er op naslaat en
ziet hoeveel stukken er al niet van het college naar de raad zijn gegaan?
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768
En ook hoeveel stukken er op de agenda staan van de komende raadsvergadering op 27 september?
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&month=09&year=2010&s
tukid=1261
Ja, als je een paar maanden niet bij elkaar komt dan is dat niet zo vreemd. Er staan ook wat stukken tussen die
betrekking hebben op de bezwaren tegen het bestemmingsplan en de inrichting van de polder. Ik ga ze niet
bijvoegen want dat veel te veel Mb’s – maar u kunt die daar natuurlijk zelf wel downloaden.
Uitnodiging tweede H.J. Schoo-lezing
De redactie van Elsevier nodigt u graag uit voor de tweede H.J. Schoo-lezing, die op 7 september 2010 zal
plaatshebben. De bioloog Frans Vera zal spreken over het onderwerp: Is natuur een constructie? De lezing
wordt gehouden in De Rode Hoed in Amsterdam.
Mensen die de natuur haten, zijn witte raven. Maar wat is 'natuur' eigenlijk? Is dat een oerbos? En zijn de
polders, koeien en grutto's van het Groene Hart wel echte natuur? Is het niet raar dat we in Nederland nieuwe
natuur op de tekentafel proberen te ontwerpen? En wat is daarbij de maatstaf: het Nederland van 1800, voor
onze industriële revolutie, het Nederland van voor de Middeleeuwen, vol bossen, of gaan we nog verder in de
tijd terug? En wat is de positie van de mens in die natuur? Zijn wij een rentmeester, een vijand, een observator
dan wel een onderdeel van de natuur?
In de tweede H.J. Schoo-lezing geeft Vera zijn antwoord op deze vragen. De bioloog dr. F.W.M. Vera is de
'uitvinder' van de Oostvaardersplassen ('onze Serengeti') en grondlegger van het huidige natuurbeleid. Vera
wordt ingeleid door Simon Rozendaal, wetenschapsredacteur van Elsevier.
H.J. Schoo (1945-2007) was hoofdredacteur van het weekblad Elsevier en was de mening toegedaan dat natuur
en cultuur in Nederland nauw verweven zijn. De Nederlandse natuur, waar hij zeer op gesteld was, zag hij als
een menselijke constructie.
De toegang tot lezing, die om 20.00 uur begint, is gratis, reserveren is verplicht. Dit kan door een e-mail te
sturen aan ingrid.pronk@elsevier.nl of te bellen naar 020-515.9958. Let op, capaciteit van de zaal is beperkt,
dus geef u snel op http://www.rodehoed.nl/nl/programma_details.php?id=891
De Polderdag BBQ op 28/08
Gaat uiteraard door. De vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen dit weekeinde nog een aparte
mail met het hoe en waar, programma en wat al niet meer. Mocht u de mail daarover niet ontvangen/beantwoord
hebben dan kan dat nog tot woensdag, want daarna sluit de inschrijving en gaan we de inkopen verder doen.
Links
Die nieuwe natuur en het op een andere manier onderhouden van het landschap (= niet of veel te laat) geeft
links en rechts wat overlast:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/17621-meldlijn_distels_succes

Maar daar hebben ze elders weer wat op gevonden zo lijkt het. Ik kan me mijn stageperiodes in de Flevopolder
nog goed herinneren, dat was op een akkerbouwbedrijf dus veel in de bieten en uien lopen “hakken”. In het nabij
gelegen Lelystad hadden ze een natuurpark met wisenten, en die beesten genoten volop van de disteloverlast.
Ze vraten de koppen er uit en trokken de stekels omver. Ik weet nog dat mijn mentorboer opperde om een
student met een wisent te kruisen - dat zou ook een goede oplossing zijn geweest wellicht tegen de distels op
zijn akkers.
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/schapen_maken_einde_aan_overlast_berenklauw_1_497318
Agenda:
28/08 Polderdag BBQ
07/09 Lezing Elsevier H.J. Schoo
11/09 Open Monumentendag
18/09 Historische Landbouwdag
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder !
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Later dan gewoonlijk, maar dat had te maken met de voorbereidingen en de uitvoering van de Polderdag BBQ
en het feit dat ik gelijk daarna opstap mocht voor de baas. Maar derhalve kan ik wel kort verslag doen van de
geslaagde avond aan de Koedood.
Polderdag evaluatie & BBQ
We waren deze avond te gast bij Leo & Cockie Kooijman aan de Koedood die het voorste deel van de schuur
voor ons hadden ingericht om even terug te blikken op de Polderdag. Het is een zeer gezellige, geslaagde en
geanimeerde avond geworden mag ik stellen. Iedereen heeft het volgens mij naar de zin en niet te koud gehad.
Er was voldoende te drinken en te eten waarbij ik een aantal specialiteiten wil noemen. Naast Appeltap van de
Buytenhof, sateh van duif en zelfgemaakte burgers hadden een aantal “poldervrouwen” hun best gedaan op
verschillende salades. Waarvoor dank, het was allemaal heerlijk en Poldervers. Rond de 40 vrijwilligers,
deelnemers en sympathisanten hadden zich aangemeld om te participeren en onder hen ook wethouder van
Praag. Petje af om je op zo’n avond “in het hol van de leeuw” te bewegen en voor iedereen oor en uitleg te
hebben. Het werd zeer gewaardeerd, of het nu het gewenste resultaat oplevert of niet, maar om op je vrije
avond zo voor de bewoners en belanghebbenden beschikbaar te zijn heeft veel goed gedaan denk ik in de
wederzijdse acceptatie en beeldvorming. Verder heeft de initiatiefgroep daar de suggestie meegegeven aan de
betrokkenen om volgend jaar de educatieve waarde van onze polders meer naar voren te halen en de scholen
op projectbasis bij de Polderdag te betrekken. Daar komen we zeker nog op terug. Waar de sfeer binnen steeds
meer ontspande, begon het buiten te spannen met onweer en regenbuien – maar we zaten droog tot in de
kleine uurtjes met boeren, burgers en buitenlui van allerlei komaf van jong tot oud. Een herhaling en traditie
waard.
Bestemmingsplanperikelen
Ik zal u wat inzicht geven over de stand van zaken m.b.t. de pogingen van de gemeente om met een “mediator”
de betrokken boeren in het gebied te assisteren inzake het op poten zetten van een overleg om te komen tot
een beheersvisie en uitwerkingsplan voor (een deel van) het bestemmingsgebied. Te beginnen met een
schrijven aan de gemeente met een vraag van het PPA, of dat nu allemaal wel zo kan als de zaak “onder de
rechter” is.
PPA
Zoals u wellicht had verwacht en misschien ook al ter ore is gekomen willen wij u hierbij officieel laten weten dat
het Platform Polders Albrandswaard op 22 juli 2010 bij de Raad van State een beroep heeft aangetekend tegen
het bestemmingsplan Buytenland van Rhoon. Voor zover ons bekend kunnen er hangende de uitspraak geen
besluiten genomen worden die betrekking hebben op de voortgang en/of uitvoering van de plannen. Het
bevreemd ons dan ook dat er op verzoek van de Provincie én de Gemeente Albrandswaard een
bemiddelingspoging wordt gedaan met de boeren waarvan de uitspraak bindend zou zijn.

Het antwoord van de Gemeente, bij monde van Peter Wunderink, is duidelijk genoeg voor wat betreft gemiste
kansen:
De procedurele situatie is anders dan je veronderstelt.
Van de beroepsprocedure bij de RvS gaat geen schorsende werking uit. Daartoe had een voorlopige
voorziening moeten worden aangevraagd.
Er is geen verzoek om een voorlopige voorziening ingediend, zodat er geen belemmeringen zijn voor verdere
procedurele stappen.
Het bestemmingsplan is evenwel nog niet onherroepelijk, daarvoor is het wachten op uitspraak van de RvS
inzake de ingestelde beroepen.
Als gemeente en/of provincie nu stappen zetten gebaseerd op het nieuwe bestemmingsplan is dat voor eigen
risico, d.w.z. dat gemeente e/o provincie daarbij de kans lopen dat een latere uitspraak van de RvS als
consequentie kan hebben dat bepaalde stappen voor niets zijn ondernomen (want op een door de uitspraak
achterhaalde bestemming gebaseerd). De gemeente en provincie mogen dus zeker stappen zetten. Bij de
stappen die gemeente en provincie nu ondernemen, vind vanzelfsprekend zorgvuldige afweging plaats op
genoemd risico.
Ten dele los van deze procedurele situatie speelt de problematiek waarmee agrarische bedrijfsvoering
(algemeen in Nederland, en in het bijzonder in verstedelijkte gebieden) wordt geconfronteerd. Het
gemeentebestuur hier neemt die problematiek zeer serieus, en probeert voor agrarische bedrijfsvoering in deze
benarde situatie zo gunstig mogelijke perspectieven te vinden en te ontwikkelen.
Dat heeft de besluitvorming rondom het bestemmingsplan - wat men ook van de genomen besluiten moge
vinden - in belangrijke mate bepaald.
Het is de gemeente er dan ook alles aan gelegen - in relatie tot de ontwikkeling van het landschapspark, de
besluitvorming rondom het bestemmingsplan en de gemeentelijke inzet op de in het bestemmingsplan
verankerde uitwerkingsplicht - de lokale agrariers te betrekken in de oriëntatie naar toekomstmogelijkheden voor
agrarische bedrijfsvoering.
Dat is immers van groot belang voor de betreffende agrariërs zelf (willen ze het bedrijf verplaatsen, is andere
compensatie wenselijk, kan het bedrijf op andere leest worden voortgezet, enzovoort?) zowel als voor de
toekomst van het plangebied en de gehele gemeente (o.a. inrichting, beheer, belevingswaarde, sociaaleconomische vitaliteit).
Een dergelijke oriëntatie is overigens niet onderhevig aan procedurele beperkingen, iedereen mag immers altijd
in overleg.
De gemeentepolitiek heeft op dat gebied altijd gepleit voor intensieve betrokkenheid van boeren, burgers en
buitenlui, en zal dat blijven doen. Het zou in dat opzicht juist mooi zijn geweest als het Heijkooptraject veel
eerder was gestart.
Het Heijkooptraject is in relatie tot bovengenoemde punten een tweesnijdend zwaard, het dient twee doelen die
elk apart de moeite waard zijn en in samenhang grote betekenis kunnen hebben.
Het eerste doel is (en daar ligt de gemeentelijke prioriteit) de mogelijkheden te onderzoeken om vormen
van agrarische bedrijfsvoering te combineren met de ontwikkeling van het landschapspark, recreatie en
natuur om daarmee een duurzame en hoogwaardige inrichting en beheer te verkrijgen die tevens zoveel
mogelijk recht doet aan de belangen van de individuele agrariers.
Het tweede doel is door resultaten uit het Heijkooptraject een weloverwogen uitwerking mogelijk te
maken, conform de in het bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsplicht.
Het is geen bemiddelingspoging door Heijkoop, maar een oriëntatie van Heijkoop met de agrariers op
toekomstperspectieven, die door de gemeente en de provincie van zodanig belang wordt geacht dat beide
overheden hebben uitgesproken zich aan de uitkomsten van die oriëntatie gebonden te achten. Wij wachten vol
spanning af wat die oriëntatie gaat opleveren, en zijn blij dat die niet hoeft te worden opgeschort.
De boeren ondertussen schieten hier verder niet mee op, behalve dat ze heel druk zijn om tussen de regenbuien
door hun oogst veilig te stellen:
HET BOERENPLATFORM of zoals u wilt de AGRARISCHE BELANGEN VERENIGING
Zijn in eerste instantie uitgenodigd door deze bemiddelaar of liever gezegd oriëntator, mediator of hoe zo
iemand ook mag heten. Hij wilde de boeren bij elkaar roepen om uit te leggen wat nu precies de bedoeling was
van zijn opdracht. En tevens de meningen van de mensen peilen, waarbij hij in eerste instantie aangaf ruimte te
zien voor de landbouw in dit gebied. Waarschijnlijk is hij terug gefloten, want het moet nu allemaal opeens
anders.
In tegenstelling tot de eerdere afspraak worden nu de boeren weer allemaal individueel door hem benaderd per
brief (26/08) voor een afspraak. En dat nog wel op heel korte termijn, want hij heeft blijkbaar tijdsdruk op de

ketel. Hoewel hij zegt begrip te hebben vóór en verstand ván de landbouw, komt hij met zijn afspraken en
planning midden in het oogstseizoen, dat toch al verlaat is en door het weer niet soepel verloopt. Reden dan ook
voor de boeren om hem te houden aan de eerdere toezegging, namelijk een gezamenlijke avond voor alle
betrokken boeren en landeigenaren. Dus zijn wilom tot individuele afspraken met de boeren te komen wordt niet
gehoord, eerst een gezamenlijke vergadering zoals eerder voorgesteld om te zien wat de bandbreedte is
waarbinnen hij de boeren tegemoet kan treden. Want hij komt tenslotte wel met een “bindend’ advies, dus wil je
als ondernemer goed weten wat de kaders zijn waarbinnen je kan opereren. Eerst de plannen en kaders in het
grote geheel, daarna een eventuele individuele invulling. Wordt vervolgd …..
Helicoptervluchten
Ik heb u melding gemaakt van het ontbreken van kennis over lokale situaties bij de provincie, die in een Stilte-,
Natura2000- en natuurgebied een vergunning afgeeft tot het uitvoeren van helicoptervluchten nabij de
eendenkooi en Carnisse Grienden. Typisch weer een vorm van de verdeel- en heerspolitiek in Den Haag,
vergelijkbaar waarop ze denken te weten wat goed is voor ons met hun Landschapspark. Daarop kreeg ik via
Raymond van Praag de volgende reactie:
Naar aanleiding van een aantal klachten en meldingen, waaronder ook die van een aantal van jullie, heb ik
contact gehad met gedeputeerde Van Heijningen. Een paar weken geleden gaf een ambtenaar bij de provincie
aan dat er ten onrechte een vergunning was afgegeven, die men niet meer kon intrekken. Op die stelling is men
teruggekomen. Het stiltebeleid van 1989 sluit allerlei vormen van geluid uit, maar luchtvaart wordt expliciet
genoemd: dat kan wel. Het stiltebeleid wordt echter heel binnenkort opnieuw vastgelegd en ik begrijp dat deze
bizarre situatie dan wordt rechtgezet.
Van Heijningen mailt mij ook dat Heli Flights Helicopters weliswaar een vergunning heeft om nog een aantal
keren te landen in het gebied maar hiervan geen gebruik meer zal maken. Dat zou goed nieuws zijn.
Tot slot, niet alleen het stiltebeleid wordt herzien, maar ook het beleid voor Tijdelijke en Uitzonderlijk Gebruik op
basis waarvan vergunningen om te vliegen/landen worden afgegeven. Ook dit nieuwe beleid maakt starten en
landen in stiltegebieden alsook nog nader te bepalen andere natuurgebieden niet meer mogelijk.
Gedane zaken nemen geen keer, maar de wethouder heeft wel actie ondernomen en er is tenminste paal en
perk aan gesteld. En dat is te prijzen.
Polderwachter
Van een oude bekende kreeg ik een tip naar aanleiding van een uitzending op Radio Rijnmond. Daar was haar
dochter, schrijfster Sanneke van Hassel, te gast in het programma van Chris Vemer op zaterdagmorgen “Chris
Natuurlijk”. Zij attendeerde mij op de website van de Polderwachter www.polderwachter.nl . Het zou zo maar
over mij kunnen gaan, maar dat is het zeker niet, ik ben meer een Polderbewaker. Hoewel de mensen in het
Provinciehuis wellicht meer in mij herkennen als een horrorscenario uit Poltergeist. Leuk om te zien in elk geval
en misschien een mooie aanleiding om hem eens uit te nodigen voor een bezoek aan de Driepolderpunt en daar
iets rond te organiseren. We hadden afgelopen jaar tenslotte al een thema tentoonstelling “boeren is kunst” –
misschien kunnen we in 2011 ook iets met verhalen en/of woorden doen. . .
De website Kiezen voor Groen
Het officiële medium waarin de plannen en gang van zaken rond de polders van tijd tot tijd worden
gecommuniceerd. Allen verloopt dat niet zo soepel. Van verschillende kanten hoor je berichten dat mensen zich
inschrijven voor nieuwsbrieven en/of contact zoeken maar dat daar geen reactie op komt. Thedie Binder kreeg
daarop de volgende reactie die we u niet willen onthouden. Wilt u dus op de hoogte blijven moet u zich opnieuw
aanmelden:
Beste Thedie,
Om te beginnen heel hartelijk bedankt voor je geduld.
Ruggespraak met de techneuten heeft geleerd dat je in elk geval wel aangemeld staat
voor de digitale nieuwsbrief. Maar ja, daar hebben we er de laatste tijd niet heel
veel van geproduceerd. Om niet te zeggen, geen een.
Ik kan je niet beloven dat, als je je nu (opnieuw) aanmeldt, dat het in de toekomst
niet meer verkeerd zal gaan.
De hele technische basis van een website is mij volkomen onduidelijk. Ik heb ook te
weinig achtergrondkennis om dat snel te leren. Ik kan alleen 'vullen'. Het is
trouwens wel heel bijzonder dat op de lijst van mensen die bericht wilden hebben
als ik wat geplaatst had helemaal geen bekenden stonden, behalve dan het

Havenbedrijf. Ik denk dat er in de loop van de tijd wel een en ander tussen wal en
schip is geraakt.
Ik vind het heel vervelend dat je je nu opnieuw aan moet melden, Als het om een
klein groepje mensen gaat, wil ik ook best een mailtje sturen als de site weer
bijgewerkt is. Dan houd ik het zelf bij. Dat zijn de alternatieven die ik in de
aanbieding heb.
Bazaar in de Klepperwei
Ik weet, het is niet mijn gewoonte om ”reclame” te maken voor andere zaken dan die welke rechtsreeks met
onze polders te maken hebben. Maar met een beetje goede fantasie kan ik het verzoek om aandacht te
schenken aan de bazaar van de Klepperwei toch opnemen. Allereerst omdat ze jaarlijks te gast zijn op de
Polderdag en door de sponsoring via Zoeteman’s aannemingsbedrijf toch met taxibusjes een kijkje kunnen
nemen in onze polders. Verder hebben veel van de huidige bewoners hun “roots” in de polder liggen of weten
nog hoe het vroeger was. Tenslotte weet ik uit eigen ervaring van die bazaar, dat daar hele goede gebreide
sokken gekocht kunnen worden – mijn moeder kocht er vroeger voor ons altijd een aantal die ze dan met
Sinterklaas inpakte en verdeelde. En wollen sokken zijn in de polder onmisbaar (in de klompen en laarzen), dus
daar is ook een verband.
De jaarlijkse BAZAAR van de Klepperwei wordt op 18 september gehouden. Alle opbrengsten komen ten goede
aan de bewoners van ons Zorgcentrum om leuke dingen mee te doen in de vorm van uitjes,
ontspanningsmiddagen-, avonden, verwendagen etc. Adres: Zwaluwenlaan 1 te RHOON. Vanaf de historische
Landbouwdag een paar honderd meter lopen/fietsen en nog gezellig ook.
Links:
Co2 opslag Barendrecht – u kunt een zienswijze indienen
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=947&stukid=55
055
De boeren krijgen toch altijd overal de schuld van. Milieuvervuiling, luchtverontreiniging, uitroeien flora en fauna,
dierenmishandeling, dus kan dit er ook nog wel bij. Een verhaal uit de Trouw getiteld: Met de boer begon de
ellende – boekbespreking van "De akkers van Pandora" uit Trouw
http://www.trouw.nl/cultuur/boeken/article3174039.ece
Dat de boeren met biologische teeltwijzen ook gezonder voedsel zouden produceren is nu ook naar het rijk der
fabelen
http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/20/-biologisch-voedsel-is-niet-gezonderToekomst voor boeren …..:
http://www.telegraaf.nl/vrouw/eten_drinken/7231300/__Moet_de_landbouw_blijven___.html?p=38,1
De oogst in binnen: http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/27/het-graan-is-binnen-maar-de-zorgen-zijn-nietvoorb
Het eten per meter is weer van start gegaan in de Flevopolders. Bij de Buytenhof kun je zelf aardbeien en
appels plukken, benieuwd wanneer ze met het zelf rooien van aardappels en uien gaan beginnen. Zelf slachten
zal nog wel even duren....
http://www.telegraaf.nl/vrouw/eten_drinken/7479731/__Schatzoeken_bij_de_boer__.html?sn=vrouw
Op Terschelling gebeurt het ook : http://www.gfactueel.nl/Home/FOTO-Nooit-meer-plukkers-tekort.htm
Ook een idee; gewoon het dak van je boerderij voor tig jaar verpachten en volleggen met zonnepanelen. Als je
dan weg moet van de provincie weer een extra afkoopsom te innen.
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7457546/__Dak_schuur_te_verpachten_voor_zonnepanelen__.html?sn=ni
euws_dft
Of je schuur ter beschikking stellen: http://www.trouw.nl/religiefilosofie/nieuws/article3184826.ece/Boerenpraise__God_prijzen_op_strobalen_.html
Tegenwoordig is overal wel een dag voor, dus nu ook voor de Lakenvelder - niet vergeten : 4 september
http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=1929
Agenda:
07/09 Lezing Elsevier H.J. Schoo
11/09 Open Monumentendag
18/09 Historische Landbouwdag en bazaar in de Klepperwei
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Goedemiddag polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met het wekelijkse nieuwspraatje. Een weinig vertraagd omdat ik dit weekeinde de Special
Olympics, voetbal vv Rhoon, een feestelijke avond en mijn verjaardag op het programma had. En aangezien er
toch geen “dringend” nieuws was maar even een paar dagen uitstel genomen. Maar bij mij is uitstel geen afstel.
Volop beweging in de polder, althans op het land de laatste dagen, waar de tweede snee gras is gemaaid, de
laatste tarwe gedorsen, het stro gedroogd en gebaald en waar nu de aardappels en uien aan de beurt zijn.
Volop drukte dus, zeker gezien de weersvoorspelling, en geen tijd voor besprekingen met provincie,
bemiddelaars, grondaankopers en andere figuren van buiten. Het is nu tijd om te oogsten, dus wordt er dag en
nacht gewerkt om de gewassen (en het inkomen) zeker te stellen.
Het Waterschap en het wegenbeheer
Ik heb u vorige week al mogen attenderen op de miscommunicatie inzake het afsluiten van de Oudeweg voor
reparatiewerkzaamheden, die tevens de omleidingsroute is voor de afgesloten Omloopseweg. Inmiddels kunnen
we daar weer een nieuw hoofdstuk aan toevoegen, want vrijdag is men begonnen met reparatiewerkzaamheden
van de Essendijk – de andere omleidingsroute waar het bestemmingsverkeer over omgeleid wordt. Tevens de
hoofdontsluiting van de polders waar momenteel de oogstvoertuigen, rooimachines, tractoren en kippers volop
gebruik van willen en moeten maken.
Dat er onderhoud moet worden gepleegd is noodzakelijk – hoewel ik het wel prettig vind die gaten en kuilen
langs de weg, want het zijn meestal mensen van buiten die daar bang voor zijn en daardoor rustiger rijden. Maar
aangezien het Waterschap dan ook verantwoordelijk is in geval van schade, is er hen veel aan gelegen om dit
bijtijds op te knappen. En de burger betaalt, dus zal het hen daar verder ook een zorg zijn.
Om even aan te geven: de Essendijk is onlangs voorzien van nieuwe witte belijning. Met de oplapmethode die
men thans hanteert worden er dus allerlei mooie lapjes nieuw asfalt aangelegd over de juist belijnde
wegvlakken. En zullen er opnieuw lijnen als wegmarkering aangebracht moeten worden. In de aannemerij
noemt men dat “werk maken met werk” – en dat werkt blijkbaar.
Commissaris van de Koningin Franssen
Vorige week een alleraardigst achtergrondinterview met onze CvdK van Zuid-Holland in het AD. Hij gaf daarin
aan dat hij vroeger, zoals veel andere kinderen, graag conducteur was geworden. Wat jammer dat hij die droom
toch niet heeft nagejaagd, dan was onze polders een boel ellende bespaard gebleven. Hij noemde verder in het
interview zijn geaardheid tegennatuurlijk. Nou, ik heb daar absoluut geen moeite mee, er moet voor iedereen
plaats zijn in onze maatschappij. Wat ik veel tegennatuurlijker vind is het door hem uitgestippelde en strikt
opgevolgde beleid dat er, tegen wil en dank, hier opkorte termijn natte nieuwe natuur moet komen. Dat is pas
tegennatuurlijk.
CO2 opslag Barendrecht – Inspraakprocedure
In het AD alsmede ook in De Schakel heeft u wellicht de paginagrote advertentie al gelezen over het
voorgenomen project om CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de gronden van Rhoon en Barendrecht. Dit
ligt t/m 4 oktober ter inzage en daar kunt u uw zienswijze over geven. Zoals bekend zal de opslag ook deels
onder Rhoon plaatsvinden (Portland, en oostelijke polders bij de Koedood). Naast de terinzage legging op
verschillende punten zal het per 23 augustus ook in te zien zijn via het internet op de site www.bureauenergieprojecten.nl > bij “opslagprojecten” en dan “CO2 opslag Barendrecht”. Zoals bekend gaat dit
Rijksinpassingsplan hier niet alleen over de ondergrondse opslag maar ook over het leidingenwerk ervan dwars
door de polders, dus zinvol om er eens goed naar te kijken en uw zienswijze te geven.
Het zal u niet verbazen dat de afdeling communicatie van de gemeente Albrandswaard het niet nodig vindt hier
op haar website verder aandacht aan te besteden
(http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1763&fontsize=12 ) dus doen
wij dat maar weer voor ze. Evenals vorig jaar moeten we ze weer wakker schudden en attenderen op de
belangen van o.a. de bewoners in Portland en de oostelijke polders.
Noordse woelmuis gesignaleerd
De krant vond het belangrijk genoeg om het persbericht van het Zuid-Hollands landschap op te nemen dat de
Noordse woelmuis was gevangen in natuurgebied Klein Profijt. Dat die beestjes hier gewoon hun habitat hebben
en al eerder in de grienden en de polders zaten doet er niet toe: het gaat er om dat de aanleg van nieuwe natte

natuur resultaten oplevert en daarvan leveren ze nu bewijs. Ben benieuwd of ze straks, als ze hun zin hebben
gekregen en grote delen van de polders zijn ingericht met zoetkleioermoeras, kreken en nieuwe natte natuur ook
zo trots persberichten gaan maken dat de hier thans levende patrijzen, veldleeuwerikken, tureluur, graspieper en
andere rode lijstsoorten inmiddels verdwenen zijn.
Denk het zo maar van niet. Onze oude witte poes (nakomeling van geslacht Portland) signaleert deze muizen
regelmatig en deponeert ze dan keurig op onze mat bij de achterdeur. Alleen melden we dat niet, stel voor dat
ze moet worden afgemaakt vanwege het omzeep helpen van een zeldzame diersoort. Maar zoals ik van de
patrijzen in de polder foto’s heb gemaakt, zal ik dat ook nog wel eens doen van zo’n muizenlijkje. Het kan maar
vastgelegd zijn voor het nageslacht.
Nieuwsbrief van De Buytenhof
Heb ik voor u maar even bijgesloten voor de beeldvorming en om te laten zien hoe de zorgboerderij zich steeds
verder ontwikkelt en wat er zoal gedaan wordt om de stedeling bij het platteland te betrekken. Ze hebben het
daar, mede door de hulp van veelvrijwilligers, goed voor elkaar. Alleen heb ik al eerder gememoreerd dat niet
elk boerenbedrijf kan worden omgebouwd tot zorgboerderij, dat moet ook duidelijk zijn bij de provincie. Die lopen
er helemaal mee weg en doen er alles aan om de Buytenhof als voorbeeld te promoten, maar 10 van dit soort
bedrijven zal niet uit kunnen hier…..
Carroussel 13 september
Op maandag 13 september staat een carroussel op de agenda waarop o.a. de bezwaren tegen het verlengen
van het voorkeursrecht zullen worden behandeld. Plaats van handeling is het Gemeentehuis aan de Hofhoek,
aanvang 19:45 uur. De volledige aganda van die avond plus de onderwerpen en stukken die daar bij horen kunt
u hier bekijken :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1241
Links
Wat moeten we met natuur en water – een link die me werd doorgestuurd door trouwe lezer Ketting over een
probleem dat in heel veel gebieden actueel is ; http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/7228329/Boerenverdedigen-belangen-voor-toekomst.ece
Het zou minister Huizinga sieren als ze al die andere mensen, die het landschap gratis stofferen en
onderhouden (de boeren) dus een pluim zou geven ! http://www.vrom.nl/pagina.html?id=48788
Niet elke boer is geschikt, maar misschien is dit wel een mogelijkheid alternatief?
http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=1936
Nog een alternatief: kamperen bij de boer http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Binnenland/video/detail/509616/Al-40jaar-kamperen-bij-de-boer.dhtml
AGENDA
07/09 Lezing Elsevier H.J. Schoo
11/09 Open Monumentendag
13/09 Raadscarroussel met o.a. verlenging voorkeursrecht
18/09 Historische Landbouwdag nabij Johan Kort (Essendijk 4) en bazaar in de Klepperwei (Zwaluwenlaan)
Dat was het wel weer voor deze week – we gaan ons weer op andere zaken richten.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
CO2 inloopavond
Ik heb er in mijn vorige Polderkolders al aan gerefereerd in de hoop dat ook de gemeente het op haar website
zou opnemen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd, het besef dat dit ook Albrandswaard treft is blijkbaar weer
ondergesneeuwd. Dus zult u de relevante informatie hierover uit de krant moeten vernemen (o.a. Schakel en AD
van 08/09). Er zijn 2 informatiemarkten opgezet te weten op 15 september in Barendrecht (Carnisse Haven,
Noordersingel 30) en op 22 september in het Veerhuys aan de Dorpsdijk te Rhoon (let op de wegopbreking
hier). Beide avonden zijn van 19:00 -22:00 waar u met uw vragen terecht kunt. Voor meer informatie hierover

kunt u op de website van de gemeente Barendrecht terecht
(http://www.barendrecht.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=450&stukid=12835 ) of op de
website Co2isNee (http://www.co2isnee.nl)
Waterschapsavond
Tegelijk met de inloopavond over de CO2 opslag in Rhoon houdt het Waterschap een informatieavond over de
nieuwe Waterschapsbelastingen.
Ook dit staat gepland op 22 september, tussen 19:00 en 20:30 uur. Hiervoor moet u zich echter wel van tevoren
opgeven – dat kan via de website van het Waterschap www.wshd.nl .
Ook heb ik een mail ontvangen van de Vossenburg, waar Branka haar afkeuring uit op de negatieve teneur in
mijn stukje vorige keer ten aanzien van datzelfde Waterschap. Voor mij was het een constatering dat er geld
verspild wordt door slechte onderlinge communicatie met als voorbeeld de asfaltreconstructie van de Essendijk
die net opnieuw van witte belijning was voorzien. Dat belijnen moet nu weer opnieuw, kost geld en zou beter op
elkaar afgestemd kunnen zijn geweest. Dacht ik, daarbij ook pleitend dat veiligheid op de wegen uiteraard
belangrijk is. Zij reageerde als volgt en ik zal haar verzoek om dit te plaatsen dan ook inwilligen – ik ben slechts
een doorgeefluik van zaken die mij toegespeeld worden:
Als waterschapsbestuurder voel ik me aangesproken door de zeer negatieve manier waarop de polderkolder
schrijft over het waterschap. Toen bleek dat er een fout was gemaakt( waar gewerkt wordt worden nou eenmaal
wel eens fouten gemaakt) in de planning met het asfalteren van de Oudeweg terwijl de Omloopseweg nog was
afgesloten, was een telefoontje genoeg om dat op te lossen. Gelukkig hebben wij in de polder oplettende
burgers die het waterschap op zo'n fout kunnen wijzen en gelukkig hebben wij een waterschap dat dan ook
adequaat reageert bij melding daarvan. Wat betreft het repareren van de wegen; het waterschap is inderdaad
verantwoordelijk als er ,als gevolg van slecht wegdek, schade of erger nog ongelukken gebeuren. Dat dan voor
sommigen de periode van reparatie niet geschikt is lijkt mij, als ik het afzet tegen mogelijke gevolgen van
ongelukken, echt niet belangrijk. Dat wij als burger dat betalen weet denk ik iedereen maar wij zijn nou eenmaal
ook degene die veilig over de wegen willen rijden. Hopelijk realiseert een ieder zich dat eventuele schade en
erger nog de gevolgen van een ongeluk, ook door de burger betaald wordt. Het zal denk ik niemand verbazen
dat die rekening heel wat hoger uit zal vallen! Wat denk je van de emotionele schade a.g.v. een ongeluk? Dus
ja......het is het waterschap gelukkig wél een zorg dat haar wegen in orde zijn!!!
Branka Vos-Wallenburg
Waarvan akte.
In dezelfde mail maakte Branka me attent op het feit dat we willen proberen om bij een volgende polderdag het
educatieve karakter van de polders meer naar voren te halen en bijvoorbeeld scholen te betrekken op
projectbasis. Ook de cultuurhistorische waarde (erfgoed) van de polders kan zo beter onder de aandacht van de
kinderen gebracht worden. Van de Vossenburg dit bericht:
Op de BBQ begreep ik dat voor de eventueel volgende polderdag wat meer aandacht aan kinderen/scholen
gegeven zou moeten worden. Vrijdag (vandaag dus – red.) krijgen wij hier Rotterdamse kinderen op visite. Deze
kinderen hebben ter voorbereiding al (door de meester hier gehaalde) aardappelplanten bekeken en uiteindelijk
zelf frites van die aardappelen gebakken. De uitnodiging die ze voor vrijdag hebben verstuurd wou ik je ook niet
onthouden. Zie deze dan ook in bijlage. Een heel goed initiatief om de stad bij de polders te betrekken en
andersom. En als Adjan nog eens met de provincie om de keukentafel zit:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18362-geld_boerderijeducatie_noord-holland
Nieuwe Natuur – terug naar de OERnatuur
Van trouwe lezer Mellema mocht ik deze bijdrage ontvangen, wel aardig om te lezen. Let wel, het is een
ingezonden stuk geweest:
[ INGEZONDEN n.a.v. artikel in de Volkskrant van zaterdag 04 september 2010 over het voor begrazing van
nieuwe natuur terugkweken van de OER-os waarvan de laatste in 1620 werd geschoten.] Talrijke
volksvertegenwoordigers en bestuurders samen met natuurorganisaties menen dat het bij zogenaamde nieuwe
natuur en de Ecologische Hoofdstructuur moet gaan om het herstellen van de OERnatuur. Met andere woorden
men streeft naar een 21ste-eeuwse constructie van "natuur" uit de Oer- of Germaanse tijd....zover denkt men
terug te kunnen denken bij de EHS. Exoten, niet inlandse bomen en planten, passen niet in deze "zuivere"
natuurdroom en die moeten dan ook verwijderd worden. Zo kan het gebeuren dat op de Rijksbeschermde
buitenplaats Sterkenburg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onze natuurherstellers de Essen van een
historische uit omstreeks 1620 stammende laan(*) vervangen door Eiken vanwege dat men denkt exoten te

verwijderen terwijl Essen inlandse bomen zijn. Eiken passen in de bureaucratische subsidiabele doelstellingen
van het zgn. verhogen van natuurwaarden terwijl kennelijk onbekend is dat exoten kenmerkend zijn voor 18deen 19de-eeuwse cultuur- en landgoederenlandschappen. Dit soort zuiveringen heette ten tijde van de Nationaal
Socialistische natuurpolitiek het "Entfremden" van de natuur. In het verlengde van het vermoorden van Joodsemedeburgers werden ook planten en bomen gedood waarvan men meende dat deze niet inlands of Germaans
waren. Dit werd onder andere vanaf de jaren dertig van de 20ste-eeuw op de Schorfheide ten noordwesten van
Berlijn in praktijk gebracht door Reichsmarchal en natuurliefhebber Hermann Göring nabij zijn buiten Carinhall.
Met het voornemen van de aangekondigde 21ste-eeuwse reconstructie van de OER-os wordt kennelijk de
volgende stap gezet van het hedendaagse streven naar het "herstellen van de zuivere natuur". De nieuwe OERos mag bijvoorbeeld dan wel weer niet zoals oorspronkelijk agressief van natuur zijn. Het opent eveneens de
weg naar talrijke niet gerealiseerde dromen uit het verleden, maar ook mogelijk in de toekomst. Bijvoorbeeld valt
te denken aan het kweken van de juiste zuivere CDA-leden die bij het klimmen der jaren geen afwijkende
standpunten zullen innemen.
Th. J. Wit, Amsterdam/Nieuweschans
(*) Zuwe nabij de Langbroekerdijk in Driebergen-Rijsenburg/gemeente Utrechtse Heuvelrug
Polder Zuidoord
Afgelopen week is er een dag gesproken iin het provinciehuis over polder Zuidoord bij Zuidland en het
ontpolderen daarvan. Zie www.zuidoord.nl en onder deze link:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18355-lto_dreigt_uit_deltanatuur_te_stappen
LINKS:
Gerda Verburg vertelt in het buitenland nog maar eens hoe belangrijk landbouw is voor de huidige en
toekomstige voedselvoorziening. Maar in haar eigen land blijft ze maar toegeven aan de N van haar
departement LNV. :
http://www.bnr.nl/artikel/20196655/verburg-meer-investeren-landbouw
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18333-landbouw_cruciaal_in_klimaataanpak
Hetgeen ook blijkt uit dit artikel rond de distelverordening – duidelijk is : ook Verburg kan geen twee Heren
dienen
http://www.agd.nl/10108251/Nieuws/Artikel/Dubbele-moraal-bij-overheid-helpt-distel-verspreiden.htm
De bedenker van veel van dit soort zaken sprak afgelopen week in de Rode Hoed te Amsterdam en had nog wat
boude uitspraken:
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3198354.ece
http://www.agd.nl/10108031/Nieuws/Platteland/Nog-tien-Oostvaardersplassen-er-bij.htm
Misschien moeten we dit onderzoeksbureau hier ook maar eens ene studie laten verrichten :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18394-stel_wieringerrandmeer_uit
http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=112292&tijdlijn=1
In Drenthe weten ze de juiste weg wel te vinden blijkbaar :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18377-miljoen_euro_voor_akkerranden
Agenda:
11 september Open Monumentendag
13 september Carroussel Gemeentehuis met o.a. verlenging Voorkeursrecht
15 september CO2 Inloopavond in de Carnisse Haven, Noordersingel 30 te Barendrecht
18 september Historische Landbouwdag en Bazaar in de Klepperwei
22 september CO2 Inloopavond Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon
Dat was het wel weer voor deze editie. Morgen wordt in elk geval een mooie dag, dus daar gaan we van
genieten! Tot volgende week.
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Een korte editie lijkt het, maar met de bijgevoegde links toch voldoende leesvoer en informatie om tot u te
nemen. Met het oog op de historische Landbouwdag morgen (misschien is het over een aantal jaar allemaal

welhistorie in onze polders), en een televisieprogramma is het zaak om deze Nieuwsbrief vanavond al bij u in de
mailbox te hebben. En het is weer een tiental, dus de volgende editie wordt weer een samenvatting bijgesloten.
Boeren in de ether
Dan doel ik nog niet eens op het programma “boer zoekt vrouw” – we zouden hier bij de regionale omroep
overigens makkelijk een alternatief “boer zoekt toekomst” kunnen draaien – maar op een uitzending van
zaterdagavond in het programma rondom 10. Lees er hier meer over :
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18612-discussieer_mee_over_toekomst_boeren
De Landbouwagenda van Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland heeft inmiddels ook haar “Landbouwagenda” bekend gemaakt. Over hoe zij de
toekomst van de landbouw in deze provincie zien. Ze gaan hun beeldvorming daarover ook nog toetsen met een
enquete. Dus eerst bedenken ze hoe het zou moeten worden en dan gaan ze een enquete houden om te zien of
er draagvlak voor is en het kan. Een internetenquête die tussen 20 september en 22 oktober wordt gehouden
(middenin het oogstseizoen natuurlijk en er van uitgaand dat je internet hebt), modern, en dan maar hopen dat u
daarvoor uitgenodigd wordt. Uiteraard blijven we dat scherp volgen, en mocht u er iets van lezen/horen/zien
verneem ik dat graag. Doet een beetje denken aan hun plannen voor onze polders. Eerst doen, dan denken.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18626-gs_3_typen_landbouw_in_zuid-holland
De Polderdag 2010 – een terugblik
Ik heb u een paar weken terug beloofd met foto’s te komen als het even kon – dat zijn namelijk zaken waar ik
nooit op let, ik ga (te) vaak zonder camera op stap en kan dat niet in mijn systeem krijgen lijkt het wel. Maar
gelukkig zijn er altijd anderen die dat wel doen en die handig zijn op de digitale snelweg, in dit geval de familie
Kooijman. Van hen heb ik wat foto’s ontvangen die ik samen met een nieuwsbericht op de website van de
Polderdag heb gezet. Dus als u wilt kijken kan dat hier http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=16
Het Waterschap en haar omgeving
De discussie rond de wegen, het onderhoud, de communicatie etc heeft in elk geval wat mensen achter de PC
doen plaatsnemen om reacties te geven daarop. Daar dit geen discussieplatform moet zijn maar een
informatiebron wil ik u derhalve wijzen op een gegeven suggestie, namelijk de Nieuwsbrief van Waterschap
Hollandse Delta. Daar kunt u zich op abonneren om op de hoogte te blijven. Link naar een voorbeeld :
http://whdoper.prod.waterschapshuis.asp4all.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/waterschap_ver/xdl/page&VarIdt=64&
ItmIdt=197976
De laatste editie lijken ze speciaal voor mij te hebben gemaakt – er is namelijk een speciale beleidsnota
gemaakt voor veelklagers ha ha ! :
http://whdoper.prod.waterschapshuis.asp4all.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/waterschap_ver/xdl/page&VarIdt=64&
ItmIdt=198501
Het abonneren op de nieuwsbrief kan hier : http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief Deze discussie is nu
gesloten dus.
CO2 inloopavond
Ik heb er in mijn vorige Polderkolders al aan gerefereerd. Die van Barendrecht is inmiddels onder grote
belangstelling geweest, dus rest nog die op 22 september in het Veerhuys aan de Dorpsdijk te Rhoon (let op de
wegopbreking daar). Beide avonden zijn van 19:00 -22:00 waar u met uw vragen terecht kunt. Voor meer
informatie hierover kunt u op de website van de gemeente Albrandswaard kijken
(http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1763 ), bij Barendrecht
terecht (http://www.barendrecht.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=450&stukid=12835 ) op de
website Co2isNee (http://www.co2isnee.nl)
Links:
Of Provincies hardleers zijn of niet mag u uiteraard zelf uitmaken, maar ik help u graag een stukje beeld te
vormen. Zoals hier bij het zogenaamde Wieringerrandmeer, een plan dat tegen wil en dank moet worden
doorgedrukt omdat de geleerden achter de tekentafels dat zo bedacht hebben:

http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18556plan_randmeer_over_een_maand_ter_inzage
Het debacle van de Blauwe Stad in Groningen is blijkbaar nog geen les genoeg en blijft de gemoederen
bezighouden. Daar hebben ze ook achter de tekentafel plannen gemaakt die er prachtig en veelbelovend
uitzagen. Alleen valt de uitwerking en invulling wat tegen, dus moet er worden bijgesteld. Maar niet weer ten
koste van de boer: http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18602lto_tijdelijke_natuur_mag_niet_schaden
Er zijn ook Provincies die meedenken met de boer en proberen de landbouw en natuur samen te laten werken
aan de biodiversiteit. Zou zo maar kunnen http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18529meer_flevolands_natuurbeheer
Met bio-diversiteitsplannen is ook nog eens geld te verdienen. Nieuwe ideeën kunnen worden ingebracht bij een
prijsvraag:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18632-lnv_beloont_biodiversiteit
Nog een neveneffect van het verdwijnen van de landbouw in ons gebied – als je de zaak onder deze link
omdraait zou dat betekenen dat de WOZ waarde van het onroerend goed in een niet-agrarisch gebied hoger
komt te liggen …..
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18608-huis_bij_log_minder_waard
In Nederland gaan we natuurlijk bijna kapot aan plannenmakers, werkgroepen en allerlei instanties die vooral
veel bedenken om zelf aan het werk te blijven. Zo’n instituut is ook het planbureau voor de leefomgeving
(bestaat werkelijk) die van tijd tot tijd rapporteert. Ik zal u de pdf onthouden, maar wel de link ernaartoe bijsluiten.
De dogma’s die ze verspreiden zijn uiteraard dat er te weinig natuur rond de steden is, te weinig recreatie en
een gebrek aan (route)netwerken voor de recreant. Pagina 39 – 50. Het rapport draagt de titel : De balans van
de Leefomgeving 2010 en kan hier worden gedownload (282 pagina’s) :
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500206001.pdf
Nog wat leuks te doen komende tijd? Uit eten bij de boer : http://www.doemaarduurzaam.nl/content/tip/boerzoekt-eters
AGENDA:
18 september Historische Landbouwdag (Essendijk 18) en Bazaar in de Klepperwei
18 september Televisieuitzending NCRV Rondom 10 (aanvang 21:05 uur)
22 september CO2 Inloopavond Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon
27 september raadsvergadering Hofhoek te Poortugaal
Dat was het wel weer voor deze keer – een fijn weekeinde en tot een volgende Polderkolder.
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