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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Allereerst even de uitleg dat het dit weekeinde niet anders kan dan deze Nieuwsbrief zondag op te
stellen en te verzenden – sorry voor de mensen die zich daar aan ergeren maar ik neem aan dat ze
deze mail ook pas op maandag openen. Een achterstand door het winterse weer alsmede de
jaarlijkse Boutmiddag bij “mijn cluppie” vv Rhoon geven nogal druk op de agenda. Maar ik zag
afgelopen vrijdag in de Schakel twee pagina’s van onze polder “bemiddelaar” Heijkoop die wel een
snelle reactie vragen en rechtvaardigen. Dus toch maar gezondagd.
Winter in de polder
Een prachtig plaatje de laatste dagen – niet als je ervan afhankelijk bent en je werk niet kan uitvoeren,
maar het is natuurlijk een winters sprookjesbeeld. Ik kan vanuit mijn raam over 20 cm sneeuw op de
heg nog net de witte wijde wereld inkijken. Buurman van de Linden heeft zijn suikermais
ondergeploegd en dan kijk je opeens weer een stuk verder. En daar word ik niet vrolijk van. Er verrijst
een enorme betonnen bunker als een soort molshoop de grond uit, waar vroeger de appelboomgaard
van Cor de Vries stond. Ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden – de opdrachtgever heeft denk
ik geluk dat hij zijn tekeningen heeft ingediend vóór het beeldkwaliteitsplan van kracht is geworden
met het nieuwe bestemmingsplan, want het zou de criteria nooit hebben kunnen weerstaan. Maar er
ligt nog veel grond omheen, wellicht wordt het straks allemaal toegedekt, hopelijk wordt het echt een
grote molshoop en valt de landschappelijke schade nog mee.
Actie voeren tegen plannen Buitengebied heeft geen zin
Over 2 pagina’s krijgt de bemiddelaar van de Provincie gelegenheid om zijn mening weer te geven in
een soort charme offensief richting de bevolking dat het geen zin heeft om je stem en ideeën te laten
horen. Allereerst natuurlijk belachelijk veel ruimte in De Schakel gezien de ruimte die er normaal voor
interviews wordt ingeruimd – het zal dus wel “gekochte” communicatieruimte zijn of in ruil voor de
regelmatige advertenties die ze in dit lokale blad zetten. Maar wel slim uitgespeeld natuurlijk, ik zou
hetzelfde doen.
Wat echter wel vervelend is, dat deze man de gelegenheid krijgt allemaal halve waarheden en
suggestieve zaken naar voren te brengen waarmee hij de andersdenkenden wil afserveren. En dat is
natuurlijk een beetje Goedkoop van Heijkoop.
Actie voeren tegen plannenheeft geen zin……… Waar denkt hij het over te kunnen hebben?.
Als de PPA tien jaar geleden niet was begonnen met hun actie tegen het onderwater zetten
van dit gebied hadden we nu al met natte voeten gezeten. Dat daarna nog andere
groeperingen zoals Carnisse Grienden en politiek zich daarbij hebben aangesloten geeft alleen
maar de betrokkenheid van de diverse geledingen binnen de Albrandwaardse gemeenschap
weer. Hij komt hier net kijken, dus zou hij de wijsheid in pacht hebben?
Wie is dan wel mijnheer Heijkoop? Een beetje Googlen en rondvragen geven aan dat hij
destijds bij de provincie weg moest vanwege zijn betrokkenheid bij de Ceteco affaire. Ook bij
de LTO (de Land- en Tuinbouw organisatie) is hij min of meer aan de kant gezet. Hij is
sindsdien afhankelijk van de opdrachten die de Commissaris van de Koningin van ZuidHolland hem geeft (o.a. interim burgemeester Cromstrijen) en is momenteel waarnemend
burgemeester van Oost-Flakkee en benoemd als onpartijdig bemiddelaar bij de invulling van
een deel van het 600 ha plan Buijtenland van Rhoon. Als de CvdK natuurlijk je opdrachtgever
en broodheer is, kun je de onpartijdigheid ter discussie stellen (je gaat niet bijten in de hand
die je voedt) maar laten we aannemen dat hij het is. Je moet mensen tenslotte altijd een
nieuwe kans geven om hun fouten uit het verleden weer goed te maken.
Verder spreekt hij in het interview over 650 ha. Ik kan me vergissen, maar het plan behelst 600
ha ten zuiden van Rotterdam. Ik weet dat de provincie de lijnen niet zo nauw neemt en zich

ook al wat rijk rekent rond het land bij de Rhoonse baan, maar 50 ha erbij smokkelen is wat
erg veel.
Daarnaast doe hij net of hij bemiddelaar is voor het hele gebied, maar hij is aangesteld om een
uitwerkingplan te maken voor 150 ha, het “twistgebied” tussen gemeente en provincie waar
natuurakkers zouden moeten komen. Welke invulling dat moet krijgen en door wie is zijn
opdracht – de andere 450 ha heeft hij geen bemoeienis mee. En de “actievoerders” praten dus
over alle 600 ha, waar hij maar over 25% kan spreken.
Zowel boeren als belangengroeperingen hebben niets tegen de Tweede Maasvlakte, alleen
zijn we het over het “wisselgeld” daarvoor niet eens. Dat wij daarvoor onze leefomgeving
moeten opofferen en omtoveren in nieuwe natte natuur roept weerstand op. Tenslotte sluit ook
de Boerenvariant af met de leus “Tweede Maasvlakte OK, Landschapspark NEE ! Maar naar
die Boerenvariant is nog nooit serieus gekeken, dus zal dat ook Heijkoop niet opgevallen zijn.
Verder geeft hij aan in gesprek te zijn met 8 agrariërs in het gebied over een invulling van die
150 ha. Een aantal van hen zijn terughoudend omdat ze ook een beroepsprocedure hebben
lopen bij de Raad van State. Ze zijn bang om hun juridische positie te schaden. Maar volgens
Heijkoop kan dat geen kwaad. Hij heeft door onafhankelijke deskundigen (welke dan?, hoe
onafhankelijk?, door de provincie betaald? ) laten onderzoeken of praten met hem de belangen
van de agrariërs ondermijnt. Er is hem verzekerd dat dit geen kwaad kan. Is hiervan dan ook
een officieel juridisch geborgd document voorhanden?
De belanghebbenden zijn door hem in een mooie brief geínformeerd dat hij instaat voor de
gevolgen, ondertekend door Jan Heijkoop – Oude Tonge. Geef die boeren eens ongelijk dat
ze uit het overleg met hem zijn gestapt, die hebben uiteraard liever een brief op officieel
briefpapier van Provincie en Raad van State dat dat inderdaad zo is.
Heijkoop geeft aan wel door te moeten gaan, want er staan Statenverkiezingen voor de deur
en voor die tijd wil gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls wel hebben dat het proces
gereed is. Die heeft blijkbaar geen boodschap aan een uitspraak van de Raad van State over
het wel of niet ontvankelijk zijn van de bezwaren : als de Rode Haan maar voor de
verkiezingen victorie kan kraaien. In ruil voor het inpassingsplan (waar overigens ook
bezwaren tegen lopen) is voor de bemiddelingspoging gekozen. Let wel : een
bemiddelingspoging = proberen te bemiddelen = niet een gegarandeerd resultaat.
Het tweede katern wordt opgesierd met een foto van het grazende melkvee van Maarten
Noordzij benoorden de Essendijk. Dit laatste melkveebedrijf moet wijken voor recreatie
volgens de provincie plannen, en geeft dus een verkeerde en suggestieve voorstelling van
zaken. Het suggereert een mooi plaatje met koetjes in de wei, maar dat is er dus straks niet
meer en verdwenen. Volksverlakkerij noemen we dat.
Verder in deze katern een hele uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de
bestaande kaders. Tekstueel zou ik zeggen dat het niet van een interview komt, maar dat het
weer een kant en klaar persbericht/interview is waarmee de provincie ook vroeger in de lokale
bladen adverteerde. Een vorm van een persbericht zoals ze dat vroeger ook in de
“advertenties” hanteerden, het herkenbare format. Maar ik kan me vergissen natuurlijk. Wel
wordt er continu gesproken over zijn bemiddeling bij de inrichting van de 650 ha Rhoonse
buitengebied. En dat roept op zijn minst gezegd veel vragen op (opdracht 150ha) die om een
antwoord vragen.
Ik zal u verdere details besparen, dat kunt u zelf allemaal nalezen op de website “kiezen voor groen”
waar de artikelen in pdf staan weergegeven:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/582
Verder staan er op de website, voor u die geen abonnee is op de nieuwsbrief van de provincie, nog
een aantal informatieve verhalen en reportages. Allereerst dat ze mij brodeloos en buitenspel willen
zetten, want ze gaan nu zelf ook de communicatie op een nieuwe betere manier aanpakken (wees
niet bang, ik blijf kritisch volger en stop niet): http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/579 - Hieruit blijkt
dat we zelfs een “merk” worden meteen eigen identiteit. Verzin het maar.
We gaan in elk geval een Kunstproject in de polder krijgen, daarover zijn ze op 9 december bij elkaar
geweest : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/577

In dezelfde kantlijn vindt u ook nog links naar de verslagen van de Najaarsontmoeting en de Ronde
tafelgesprekken. Dus surf even rustig rond daar op de site.
Projectplan Binnenland ( = 6 ha Portland)
Een hele nieuwe naam wellicht voor een deel van de trouwe lezers, maar gewoon het gebied dat
voorheen bekend was als de 6ha Portland. Je geeft het beestje een andere naam en dan maar hopen
dat er geen lastige vragen over gesteld gaan worden. In de stukken van het college van B&W aan de
raad is dit memo opgenomen dat daarover gaat. Er waren gegadigden uit onze polder om de 6 ha een
hippische invulling te geven, maar door de exorbitant hoge vraagprijs en waarde van de grond (hier is
natuur opeens geen 6 €uro maar ruim 15x zo hoog) is dat geen haalbaar en financieel uit te voeren
project. Dus gaan we er straks “iets” maken in het midden van het gebied en daaromheen gaan we
een soort Oostvaardersplassen maken met wateropvang, ruige natuur en grote grazers langs de
Koedood vanuit het Wereldnatuurfonds en de stichting ARK. Die kunnen dat soort bedragen blijkbaar
wel ophoesten uit de donaties en schenkingen. Realisatie vóór 2012, dus haast is geboden, anders
vervalt de subsidie. In bijgaande link kunt u het teruglezen (let wel, bestand is 6,5 Mb) :
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=25715&f=32856632e79f2b10d65aff958045df
d7&attachment=0&c=59551
Op anders via de website www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > stukken
van college aan raad > 50 2010 91175 memo aan de raad over projectplan Binnenland
Samenvatting laatste 10 polderkolders
U vindt bijgesloten een pdf met de nrs 181 – 190. Voor eerdere Polderkolders verwijs ik u naar de
website http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Ontpoldering een halt toeroepen?
Een van de gebieden die ter discussie staan om te ontpolderen is de Leenherenpolder nabij
Goudswaard:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1256753&h='Sne
l_duidelijkheid_Leenherenpolder'
Ledental natuur- en milieuclubs omlaag. Wat voor u geen nieuws is denk ik, het is niet alleen de
recessie maar zeker ook gelegen in de drammerigheid van de groene maffia. Niet dat het hen veel
uitmaakt, want ze krijgen hun gelden uit de schenkingen, bankgiroloterij en lotto toch wel :
http://vroegevogels.vara.nl/nieuwsitem.167.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=355805&tx_ttnews[backPid]=37&cHash=0a4ac1a615ece8dd2d
caaad1ca0d5494
Dat was het wel weer. Komende week natuurlijk de Kersteditie van Nieuwe Oogst en ik denk ook wel
reacties op de advertentie van Heijkoop in de lokale bladen.
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Goedenavond bewoners en belangstellenden,
We zitten vlak voor de Kerst – ik ben zo vrij geweest om een foto/wenskaart van onze lokale
Polderfotograaf Kor van Pelt bij te sluiten. Want daar moeten we maar mee beginnen. Vanaf Het
Buytenlandt u allen prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en behouden 2011 gewenst.
Waarmee ik doel op het behouden van onze leef-, woon- en werkomgeving. Een extra dikke
Kersteditie van de Polderkolder met bijlagen en leesvoer om de donkere en koude dagen wat invulling
te geven. Plus natuurlijk in bijlage het Kerstinterview uit het blad Nieuwe Oogst waarvoor velen van u
zo bereidwillig het winterse weer hebben getrotseerd om met mij mee op de foto te gaan.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1264326&h=Volk
sverzet_tegen_Buijtenland-gaat_door

Goede sfeerreportage denk ik alleen jammer dat het zo zinloos is. Althans, volgens de heer Heijkoop.
Reacties op artikel Heijkoop in De Schakel
Ik heb eerlijk gezegd nogal wat reacties gehad op mijn Polderkolder, waarin ik mijn mening gaf over
het interview met Jan Heijkoop in het lokale weekblad De Schakel. Van zowel de redactie, die het met
mijn zienswijze en stellingname niet eens was, als van een aantal belanghebbenden en bewoners.
Die het weer wel met mij eens waren. De politiek is bang om zich aan koud water te branden (“stop nu
eens met dat ageren, anders breng je het proces in gevaar”). Het is ook maar net hoe je het leest en
wil lezen denk ik dan. In ieder geval heb ik de diverse reacties op de Polderkolder bijgesloten voor u –
een aantal daarvan zijn ingezonden stukken richting de Schakel plus nog wat andere artikelen. Ook
schenkt het LTO vakblad Nieuwe Oogst en hun website er aandacht aan :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1262801&h='Acti
e_tegen_Buijtenland_zinloos'
PolderLeaks
Verder kreeg ik de suggestie om te beginnen met Polderleaks. Een soort WikiLeaks maar dan over
poldergerelateerde zaken, documenten, groene leugens, achterkamertjesafspraken, (raads)besluiten
die met voeten getreden worden, rapporten die verdwijnen, beloften die niet of onvoldoende worden
opgevolgd etc etc.
Ik zal eens gaan rondneuzen hier en daar in mijn archieven en die van andere mensen (meters
plankruimte en papier zijn er volgeschreven inmiddels) om te kijken of dat wat zou zijn. Ik kan ze
tenslotte heel makkelijk plaatsen op onze website of ze rondmailen. En wat ik met al die andere
Leakers gemeen heb : ik ben ook niet onomstreden ha ha! Een waardevolle suggestie derhalve.
Boerderij van Verhoeff – Poortugaal
Ongetwijfeld heeft u het allemaal gelezen in de bladen de laatste weken, er dreigt weer een
cultuurhistorisch monument te sneuvelen vanwege geldgebrek. Nu is zoiets altijd relatief, want als je
iets wilt kan er veel natuurlijk. De politiek gaat voorop in de strijd tot behoud, hetgeen een goede zaak
zou zijn. Tenslotte heb ik er in mijn jonge jaren nog regelmatig aan de keukentafel gezeten met Johan
Verhoeff tijdens overleg van de Veefokkerclub (ik wilde vroeger Feefokker worden met een grote “F”
zo had mijn neef Piet Pons me al jong geleerd). Maar het is tegelijkertijd ook zo dubbelzinnig, want
met hetzelfde gemak geven ze een heel cultuurhistorisch gebied in de polders op. Daarin staan ook
nog monumentale plaatjes (Johannahoeve, Reesteijn, Portland etc.) of een oude aanwaspolder die
zomaar worden opgeofferd aan nieuwe ideeën. Dus het is wel een beetje dubbelzinnig allemaal.
Terwijl er nog niet zo lang geleden een potje met overschot van de OMMIJ was van enkele miljoenen
euro’s. Waar is dat dan gebleven en aan besteed? Er is nergens geld voor en er moet zwaar
bezuinigd worden, maar er zijn wel regelmatig besloten vergaderingen op het gemeentehuis. En ik
maar denken dat de nieuwe wethouders niet hielden van achterkamertjespolitiek, het geuzenmodel
zouden hanteren en openheid van zaken geven. Dat is blijkbaar toch moeilijker dan gedacht.
De Nationale Ombudsman
Van dezelfde polderfan kreeg ik een aantal citaten uit de Volkskrant van 21 december, waarin de
Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer een aantal stellingen poneert op de vraag wat zijn
drijfveer is. Het kan bijna geen toeval zijn dat hij een aantal zaken in de verhouding overheid-burger
naar voren haalt:
'Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik
heel alert op.
In de verhouding overheid-burger liggen de machtsverhoudingen scheef.
Mijn werk is te bevorderen dat ze gelijkwaardig met elkaar omgaan.
Dus moeten we die misschien maar eens benaderen om zijn mening te vragen hoe de overheid hier
met de burgers omgaat. Denk daarbij aan Draagvlak, Communicatie, Luisteren, Geldverspilling,
Vernietiging Cultuurhistorisch gebied en de daaraan gekoppelde sociale samenhang bewoners etc
etc. http://www.nationaleombudsman.nl

De groene aanhang daalt onder de 4 miljoen leden
Een reactie op mijn vorige Polderkolder ook vanuit het Klooster. Reden van de ledendaling zou de
verminderde aandacht voor natuur en milieu in de Nederlandse samenleving zijn. Maar tekent Jan van
der Linden op: “Het kan ook omgekeerd zijn, door meer aandacht en bewust wording van de
samenleving voor natuur en milieu komt de samenleving tot de conclusie dat de natuur- en milieuclubs
de natuur meer schade dan goed doen en dus afhaken. Een aannemelijke zienswijze zou ik zeggen.
Het speelveld van de provincie Zuid-Holland
Een interview met Roelse en de burgemeester Harald Bergmann op Studio West-IJsselmonde zondag
j.l. in het programma Goedemorgen Albrandswaard – waarin de burgervader aangeeft al een
uitnodiging van de Commissaris van de Koningin Jan Franssen op zak te hebben voor een gesprek,
want tenslotte loopt in november 2011 zijn ambtstermijn af. En hij gaf aan best wel een grotere
gemeente te ambieren. Dat was natuurlijk al langer bekend, een reden ook waarom hij zich nooit
keihard heeft uitgesproken voor de Albrandswaardse Variant, behoud van de polders of andere
heikele onderwerpen volgens mij. Gewoon voorzichtig zijn, want anders kost het je je carrière. De
voorlaatste burgemeester heeft daar ook nog steeds baat bij. De halve polder verkwanseld en de
dorpse identiteit weggegeven aan hoogbouw en flats en als dank nog regelmatig een interimmetje als
burgemeester ergens. Zo werkt dat nu eenmaal bij onze Commissaris van de Koningin. Uitzending
gemist? http://albrandswaardtv.nl/stream.php?type=replay&programid=21&item=191220101100
Boerenvariant:
Ruim twee jaar geleden hebben de boeren een alternatief inrichtingsplan voor het gebied voorbereid
en overhandigd aan de gedeputeerde Martin Huls in de vorm van een Boerenvariant. Tot op heden is
daar niet naar gekeken en ook niets mee gedaan. Toch lijken daar mogelijkheden te liggen als de
boeren daarin samenwerken zoals eerder voorgesteld. Staatssecretaris Henk Bleker vindt namelijk
dat de boeren het landschap ook een stukje moeten accepteren en meegaan in veranderingen. Niet
alles hoeft volgens hem betaald te worden in zijn visie op het landschapsbeheer. Maar dan blijven ze
wel gewoon boer en kunnen op een normale manier het bedrijf uit blijven oefenen meteen aantal
randvoorwaarden. Ruimte bieden voor wat meer recreatie (wandel-, fiets-, en ruiterpaden) en meer
biodiversiteit (natuurvriendelijke oevers en akkerranden/agroranden). Staat allemaal precies zo in de
Boerenvariant.
Wat dat betreft is het een aanrader om deze paar minuten video uit zijn betoog te bekijken:
http://www.ophetland.tv/11825009
En te lezen in de volgende links:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1261712&h=Blek
er:_boer_moet_landschap_aanvaarden
http://www.businessopeners.nl/templates/dispatcher.asp?blogarchive=0&displaylogon=0&blogtype=9
&react=0&newblog=0&blogitem=140997&blogedit=0&page_id=1596
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=53019
Iedereen wil akkerranden voor de biodiversiteit, er is 6 miljoen subsidie voor dus rond de tafelen
aanvragen voor de Boerenvariant
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1261444&h=Sub
sidie_voor_beheer_akkerranden
Voorlopig handen af van de Hedwigepolder – de eigenaar wint een geding en dwingt een stop op de
werkzaamheden af
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1260988&h=Eige
naar_Hedwigepolder_wint_kort_geding
En de kerstwens van Tammo natuurlijk, onze goed ingeburgerde buitendijkse Grunninger in zijn
weblog:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html

Agenda:
3 januari Nieuwsjaarsreceptie Gemeente Albrandswaard in De Klepperwei – Zwaluwenlaan waarop u
ook uw toekomstvisie voor het Albrandswaard in 2025 kan geven.
Nogmaals allemaal prtettige feestdagen, een rustige Nieuwjaarsnacht en veel voorspoed en
gezondheid in 2011. Tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Allereerst een Gelukkig Nieuwjaar gewenst, met alle voorspoed en in een goede gezondheid – veruit
het belangrijkste naar mijn mening.
Dank iedereen voor de Kerst- en Nieuwjaarswensen die we mochten ontvangen – voor een
“strijdbaar” 2011 – en voor de reacties op de diverse publicaties in Nieuwe Oogst en het AD. “Dat
geeft de burger moed” is letterlijk en figuurlijk hoe dat hier ontvangen is. En ik hoop u ook komend jaar
weer van relevante informatie te voorzien in een poging om de overheden te behoeden voor een
fatale misser in hun politieke loopbaan : het doorzetten van de transformatie van onze woon-, werken leefomgeving.
Het zou zo maar de volgende blunder kunnen zijn in een rijtje met HSL, Goederenspoorlijn en andere
geldabsorberende bodemloze putten.
De Nieuwjaarsboodschap van de Burgemeester nog gehoord of gelezen? We moeten vooral
vooruitkijken en niet terugblikken, we moeten samenwerken en de burgers moeten meer participeren
en betrokken worden want zij weten wat er speelt. Geen woord over de dreigende teloorgang van ons
buitengebied daarbij. De beste man zou de regie nemen om er voor te zorgen dat hier minimaal de
Albrandswaardse Variant zou komen, weet u nog wel? Uitgesproken in Delta een paar jaar terug,
maar we moeten niet terug blikken. Vooruit kijken – lees en kijk het maar na :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=61735
Mijn redactiewerk voor de Polderkolder stelt me ook echter meer en meer voor een dilemma. Want
wat moetje nu wel openbaren en wat niet. Moet je sommige informatie achter de hand houden “voor
later” of alles maar op straat gooien. Zeker als je ziet hoe alle processen thans (niet) lopen. Nu we het
schrijven en rondzenden een weekje hebben overgeslagen is er wel weer veel te melden, dus gaan
we maar gelijk los
Keuze van de Provincie
Allereerst even het fabeltje van bemiddelaar Heijkoop dat een deel van de boeren niet wil meewerken
aan zijn bemiddelingspoging. Daar waar deze man eerst werd voorgesteld als uitgekozen en
aangewezen door de gemeente en ook door hen betaald, blijkt inmiddels wel dat hij zeker niet als
onbevooroordeeld en onpartijdig te boek kan staan en behoorlijk op de Provinciale stoel is gaan zitten.
De reportage in De Schakel was daar denk ik debet aan, en inmiddels zit er geen boer uit het
betreffende gebied of organisatie meer met hem om tafel. Dat is niet uit onwil maar gewoon omdat de
boeren het proces en lijn volgen welke de provincie zelf heeft uitgestippeld.
Zij hebben er namelijk voor gekozen een bestemmingsplan op te maken zonder eerst van te voren te
(willen) praten over de inrichting ervan met de betrokkenen. Officieel was dat natuurlijk de Gemeente
Albrandswaard (“minimaal de Albrandswaardse Variant”, een unaniem raadsbesluit weet u nog wel),
maar de provincie zette zoveel druk en eisen op tafel dat de Gemeente overstag is gegaan en
gekozen heeft voor het huidige bestemmingsplan. En als dat traject eenmaal is ingezet ga je ook het
proces dat daarbij hoort verder volgen. Dus dat betekent een beroepsprocedure bij de Raad van
State, wachten wat de uitkomst daarvan is en dan weer verder kijken.

Dan kun je die boeren en betrokkenen die een beroep bij de RvS hebben lopen toch niet kwalijk
nemen dat ze nu niet gaan onderhandelen. Dat is gewoon het volgen van de stappen in de procedure.
Als ze hadden willen praten en bemiddelen had men dat van tevoren moeten doen, vóór het
bestemmingsplan en nog gekker het inpassingsplan. Nu is dat een gepasseerd station en wachten we
op de rechter. En dat dit de Provinciale Staten slecht uitkomt met hun verkiezingen voor de deur : het
zij zo. Al die druk die o.a. ook Heijkoop aangaf omdat de Gedeputeerde voor 2 maart een resultaat wil
hebben is natuurlijk onzin. Het gaat wel even over de vernietiging en teloorgang van een groot
cultuurhistorisch erfgoed, een beslissing die je niet over een nacht ijs neemt. En waarvan het
vervolgtraject nu bij de Raad van State ligt. Dan zien we wel verder.
Raad van State
Vanaf dat front is het nog stil, behalve de brief die is rondgezonden aan de bezwaarmakers inzake de
vereiste medewerking aan een deskundige waarvoor de Stichting advisering bestuursrechtspraak is
benoemd. Grappig is wel om in dat verband de 8e voortgangsrapportage inzake de PMR te lezen,
speciaal met betrekking tot de planning. In die rapportage staan natuurlijk een aantal zaken dat
inmiddels door de realiteit is achterhaald. Zoals het overleg tussen bemiddelaar en agrariërs maar ook
wat andere zaken. Wat te denken van de zinsnede “dat begin 2011 zal worden begonnen met
onteigening?” Dat terwijl de meeste beroepen nog lopen bij de RvS en deze laatste instantie zal
volgens het in deze rapportage getekende schema pas in juli 2011 een uitspraak doen. Mooie
rapporten zijn dat toch, het is een complete goed nieuwsshow en de paar bezwaartjes en weinig
draagvlak bij de belanghebbenden: nou daar weet men wel raad mee, komt allemaal goed.
Net als met het geld. Er is wel een reservering gemaakt maar dat zal tegenvallen omdat de
grondprijzen toch hoger liggen dan voorzien. Maar dat komt goed, geen zorgen. In de
voortgangsrapportage (pag. 16) wordt nog immer gesproken dat voor het project een bedrag van
117,5 miljoen Euro beschikbaar is (prijspeil 2002). Wat dat bedrag inmiddels is geworden vind je niet
terug, maar we gaan er maar van uit dat het geld ergens is vastgezet (en niet zoals voorheen in een
Ceteco- of IJslandse banken constructie) en niet bij iemand op de bovenste plank van de linnenkast in
Wassenaar ligt. Dus zal het beschikbare bedrag hoger uitvallen met de rente erbij. Maar er wordt ook
daar al gewaarschuwd dat de grondaankopen meer gaan kosten dan oorspronkelijk geraamd, dan
volgt een financieel tekort dat vraagt om passende beheersmaatregelen. En dat is ook een van de
angsten van direct betrokkenen. Straks staat de helft onder water en is het geld op, blijf je met de
troep zitten. Ook daarom zou het alternatief Boerenvariant een serieuze kans verdienen.
Wel aardig om te lezen is ook dat ze er prat op gaan (laatste alinea) dat ze voldoen aan de Prince 2
norm. Wat dat is? Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde, generieke
methode voor effectief projectmanagement, gericht op het beheerst opstarten, realiseren en afsluiten
van projecten met een duidelijke bedrijfsdoelstelling in een klant-leveranciers omgeving. Bent u er
nog?
Oftewel, als de processen maar kloppen en alle procedurele stappen maar genomen zijn dan voldoe
je aan de norm. Indekken noemen we dat zodat je later (bij de Raad van State bijvoorbeeld) kunt
zeggen dat je je keurig aan de procedures hebt gehouden, alles volgens de regels is gegaan en dat
dat ook bevestigd is via TAFKAP.
We wachten het volgende verhaal in deze sprookjesserie (de 9e voortgangsrapportage) wel weer af
en houden u op de hoogte. Lees het nog maar eens na allemaal :
http://kiezenvoorgroen.nl/files/Achtste%20Voortgangsrapportage%20PMR750ha%20definitieve%20be
stuurlijk%20goedgekeurde%20versie%209%20september%202010.pdf
Ik sluit het overigens niet bij want ook dit stuk is weer 3,5 Mb. Ook alle voorgaande sprookjes kunt u
daar vinden http://kiezenvoorgroen.nl/node/298
Artikel PolderLeaks uit het AD
Veel reacties gehad uit het hele land over de verschillende artikelen rond de PolderLeaks in Nieuwe
Oogst en het AD. Vanuit Groningen werd me een onderduikadres aangeboden mocht de overheid
mijn PolderLeaks gaan vervolgen. Lokaal is me bescherming aangeboden, tevens de vraag of ik
wellicht een bunker of schuilkelder had om me te verbergen. Nu weet ik dat als de AIVD je op de

korrel hebt dat je dan op moet passen, want ze gaan rigoureus te werk, maar dit project zal toch zo’n
vaart niet lopen. Echter, wellicht kent de provincie er een groot nationaal belang aan toe en vraagt het
de verschillende instanties om tegen me op te treden. Hetgeen tevens zou impliceren dat ze echt wat
te verbergen hebben, dus dat zal ook wel niet. Maar zonder uitzondering positieve reacties. “Trek die
beerput maar eens open” en ook deze “het lekt toch al in de polders, want het gif van de gifstort
stroomt gewoon de polders in - noem het GifLeaks” . Blijkbaar gaat het in een behoefte voorzien.
Voor mensen die het AD niet lezen heb ik een pdf van het artikel bijgesloten.
Polderleaks 3
De gifstort bij Rhoon die al jarenlang de polder in sijpelt blijft de bewoners bezig houden. Zolang er
geen kikkers met 2 koppen of vissen met 3 staarten zwemmen en het gif niet aantoonbaar richting
Rotterdam-Zuid stroomt is er geen haast geboden. Ook in het blad “Rond Griend en Polder”, uitgave
december j.l. van de Carnisse Grienden, laat een foto van een olie-achtige substantie op het water
langs de betreffende dijk zien dat het ernst is. En het feit dat men boer Kort geadviseerd heeft om
geen baggerspecie en materiaal op zijn land te ontvangen bij het slootonderhoud roept vragen op.
Maar volgend de “kenners” geen gevaar en reden tot ongerustheid. Behalve dan bij de betrokkenen
rond het Havendam gebied, die willen graag een afdoende oplossing. Namelijk, zoals ook de eerste
insteek van het PPA altijd was : eerst die gifbelt weg, dan pas praten over het landschapspark. Ze
worden nu uitgenodigd voor Ronde tafelgesprekken maar dat moeten er vooral weer niet teveel zijn,
dat is niet goed voor het proces. Dus mogen er maar een paar meepraten. Er is duidelijk
ontevredenheid bij de betrokkenen en twijfels over het nut en de insteek. . .
Meer informatie terug te lezen bij de PolderLeaks : http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=57
Polderleaks 2
Het kan bijna geen toeval zijn dat er inmiddels binnen de gemeente een geheimhoudingsprotocol
ontwikkeld wordt, want op een tweede HEJA zit niemand te wachten zo lijkt het. Of dat ook van
invloed zal zijn op de PolderLeaks valt nog te bezien, tenslotte hoop ik dat ook vanuit de Gemeente
zaken die het daglicht niet kunnen verdragen “gelekt” worden in het algemeen belang. Stuur het maar
op. ik anonimiseer het wel en je helpt daarmee de goede zaak.
Polderleaks 1
In de kerstvakantie heb ik de kopie van een brief mogen ontvangen, een brief van de Staatssecretaris
Dr. Henk Bleker, aan de provincie Zuid-Holland waarop hij min of meer reageert op ons verzoek om
de plannen rond onze polders te heroverwegen. Gezien de bij hem bekende feiten, geeft hij daarin
aan dat vooralsnog niet te willen doen, tenzij blijkt dat het draagvlak ontbreekt bij de bewoners,
maatschappelijke partijen en agrariërs in het gebied. En laat dat nu zo zijn. Dus is er een antwoord
naar de heer Bleker in de maak waarin precies uit de doeken wordt gedaan hoe de vork wél in de
steel zit. Wij hechten er namelijk aan om de verschillende partijen correct te informeren. De brief van
Bleker staat er al bij, het antwoord volgt eerdaags en is terug te vinden bij de PolderLeaks:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=59
Ingezonden stuk
Via Wim Kranenburg kreeg ik een artikel toegezonden uit het MV2 magazine, een informatieblad van
het Havenbedrijf Rotterdam. Ik heb het artikel niet bijgesloten (4Mb) maar geïnteresseerden kunnen
zich er op abonneren. Niet dat je er vrolijk van wordt, want ook dit hangt weer van halve waarheden
en leugens aan elkaar. Op pag. 49 lees je bijvoorbeeld: “omwonenden, toekomstige bezoekers en de
overheden die het plan gaan uitvoeren hebben overlegd hoe het Buijtenland er precies uit moet zien.
In 2010 is dat vastgelegd in een bestemmingsplan” – over de inwonenden en belanghebbenden wordt
natuurlijk niet gesproken, die hebben het maarte accepteren. En verder: “Gekozen is voor een vrij
open gebied met veel natuur, maar ook horeca en “natuurakkers”: agrarisch beheerde natuur”. Nog
niet alle plannen zijn helemaal rond. Van 150 ha staat de uiteindelijke natuurbestemming nog niet
vast. Wordt het ”natte natuur” of worden het natuurakkers. De provincie Zuid-Holland koopt

ondertussen het nodige land aan – dat gaat hectare voor hectare…” en allemaal meer van die
mooipraterij. Tenenkrommend als je ziet hoe de propagandamachine werkt en net doet of het een
gelopen koers is allemaal. Zelf ontvangen? http://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/88
In hetzelfde blad wordt ook de “Tafel van Borging” weer opgevoerd – dit is een selectie van het
Havenbedrijf, de betrokken overheden en belanghebbenden. Die regelmatig bij elkaar komen onder
voorzitrterschap van oud-staatssecretaris Sybilla Dekker. Zij zogen ervoor dat alle afspraken rond
Maasvlakte 2 en Natuurcompensatie worden nagekomen. Het verwondert mij niet, en u waarschijnlijk
ook niet, dat er niemand namens de bewoners of gemeente Albrandswaard zitting in heeft. Zo gaat
dat nu eenmaal.
Boven het artikel staat “Oog voor alle belangen” en mevrouw Dekker doet geloven in het interview dat
ze dat ook heeft. Ze zal ons geluid nooit horen.
Enkele wensen:
Na het volgen van polderkolder gedurende enige tijd heb ik mijn lidmaatschap van het Zuid Hollands
landschap opgezegd vanwege mijn teleurstelling over hun opstelling in onze polder. Dat was mijn
opzegreden.
Mijn allerbeste wensen voor jullie en de strijd voor de polders.
Wat is zinloos? Kijkend naar de toekomst of kijkend naar het verleden ? Zinloos betekent opgeven,
zinloos is geld uitgeven voor zogenaamde natuur terwijl er al natuur is
En deze:
Bedankt voor alle polderkolders, ze geven ons weer moed om hoop te houden dat het polders zullen
blijven. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een goed 2011
Nog een:
Van uit Smitshoek wens ik jullie vrolijke kerstdagen en een goed, strijdvaardig en gezond 2011
En tenslotte nog deze van de omgevingsmanager:
Dank voor uw mail! Tot 3 januari ben ik met vakantie. Naast een witte kerst, wens ik u vooral een
bijzonder groen 2011 toe.
Project Binnenland = 6 ha Portland
10 januari behandeling in de carrousel van het project Binnenland (6 ha Portland) op de agenda.
Blijkbaar heeft men, na mijn opmerking daarover in de Polderkolder, ingezien dat de projectnaam
"Binnenland" de lading niet dekt en de schijn opwekt om een en ander te versluieren. Maar het staat
nu in elk geval beter en begrijpelijker omschreven op de agenda. Wat het project behelst kunt u
overigens teruglezen (6 Mb) bij de agenda en ingekomen stukken voor deze carrousel op onze
website.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1421
Meer informatie ook bij de PolderLeaks: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60
Uit de media en links :
Nog even over de PolderLeaks - het blijft de gemoederen bezig houden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1266840&h=War
naar_start_PolderLeaks
En in de Bernisse hebben ze misschien een slag om Zuidoord verloren, maar zeker nog niet de
oorlog. Gewoon volhouden en je niet uit het veld laten slaan.
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=122351
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2010/12/29/commissieverzoek-inzake-polder-zuidoord.html
De natuurlobby wordt niet vrolijk van deze nieuwe regering, dus zijn begonnen met een campagne.
Lezers van Trouw denken daar het hunne van (zie commentaar):

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3363560.ece/_rsquo_Is_vernietiging_aarde__rsquo_n_rechts
e_hobby__rsquo__.html
Een goed idee misschien voor deze polders – mooie plaatjes te over, we kunnen eens kijken
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1273855&h=Kale
nder_voor_behoud_polder
En de heer Heijkoop én Rotterdam én Henk Bleker willen inzetten op stadslandbouw - een voorbeeld
uit Almere:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1274228&h=Sa
menwerken_aan_stadslandbouw_Almere
Agenda:
10 januari carrousel van 20:30 uur – 21:15 uur over 6 ha Binnenland - Portland
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
Met vriendelijke groet van uw PolderKlokkenluider
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer, met een iets kortere editie als de laatste. Op het front van het Buijtenland is
afgelopen week weinig gebeurd – de brief naar Bleker is uitgegaan (zie ook bij de PolderLeaks over
6ha en draagvlak – het tweede katern) en we hebben een ontvangstbevestiging gehad. Er is ook nog
geen vervolggesprek geweest met bemiddelaar Jan Heijkoop, dus dat ligt ook even stil. Nu hebben
die boeren wel weer andere problemen aan hun hoofd met die brand in Moerdijk., want een aantal van
heeft nogal wat spruiten op het land staan die ze misschien moeten afschrijven.
Toch wel weer voldoende stof om u even bij te praten en met het volgen van de links in de tekst
genoeg nieuws.
Raadscarrousel over de 6ha Portland – 11 ha Binnenland
Afgelopen maandag weer een aardig staaltje gemeentepolitiek mogen meemaken tijdens de carrousel
over de 6 ha. Het is helaas al vaker geconstateerd dat de dossierkennis over verschillende zaken bij
de betrokken ambtenaren, raadsleden, duo-leden en vertegenwoordigers politieke partijen etc. te
wensen over laat. Het zal niet meevallen om je in te lezen in alles, maar als men de moeite had
genomen om de PolderLeaks over dit onderwerp hier op na te lezen waren ze beter beslagen ten ijs
gekomen http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60 . Nu werden er vragen gesteld over
de totstandkoming van de vraagprijs van de gemeente. Die 100€ per m2 vragen aan de gegadigden
vanuit de hippische hoek. Dat staat in verschillende stukken (o.a. de vragenlijst van EVA) maar men
doet net of dat uit de lucht komt vallen. Dan blijkt ook nog eens dat die vraagprijs het drievoud is van
de boekwaarde, maar dat kan natuurlijk niet bevestigd worden. Want dat is een OMMIJ zaak, en die is
zoals u wel weet geheim, daarover wordt alleen in besloten vergaderingen gepraat. Voorts, als er
ronduit zaken worden verteld die niet waar zijn, is er ook niemand die daar wat van zegt. Als er
gesteld wordt dat de gemeente de geïnteresseerden een aanbod heeft gedaan waarop ze niet
gereageerd hebben is dat niet juist. Een van hen heeft namelijk een tegenbod gedaan en 9ha land
aangeboden als ruil voor de 6ha van Portland/Binnenland. Maar dat is niet interessant blijkbaar, de
gemeente slaat er liever een slaatje uit. Want je zal zien dat deze hoge vraagprijs geen hippische
sport zal aantrekken (er is opeens interesse van manege Charlois zo werd gezegd) en dat ze dan
‘gedwongen” worden het toch maar een andere bestemming te geven. Oftewel, een nieuw
bestemmingsplan voor Portland maken (Portland 2 werd al aangekondigd), daarin de 6 ha meenemen
en ze dan uitgeven als woonkavels of bedrijfsterrein. Ik sta namelijk nergens meer versteld van. Er
worden al allerlei onderzoeken gedaan, de gebudgetteerde 95.000 Euro daarvoor is al een groot gat
in geslagen.

En je zal zien dat de naastgelegen 5ha straks voor een appel en een ei naar Natuurmonumenten gaat
om daar een natte natuur klimaatbuffer van aan te leggen. Daar willen ze graag aan meewerken, want
daar zit 1,2 miljoen subsidie aan vast, wel aanleggen voor eind 2012. Als je deze gemeente een
worst voor houdt happen ze heus wel, zal het Wereldnatuurfonds, Stichting Ark of Free wel gedacht
hebben. Voor de eigen inwoners woekerprijzen en voor projecten van buiten “om niet”. En ze krijgen
vast gelijk.
Wat wel aardig is om te lezen is de website van de klimaatbuffers. Daar gaan ze er voor het gemak
maar van uit dat ze de hele 6 + 5 ha kunnen krijgen (11 ha) en straks ook de Zuidpolder bij
Barendrecht. Ze hebben nogal geld blijkbaar. En er is overleg geweest met een hele rits partijen (let
op: 3 workshops zijn er geweest maar zonder de inbreng van lokale partijen of gemeenten) dus zal er
best wel draagvlak komen voor deze plannen. Denken ze.
Overigens niet dat ik iets tegen een stukje invulling met natuur heb, maar die waterbuffer op die
lokatie komt zo onwezenlijk over. Want het ligt in de lijn der verwachtingen dat de koeien die Free
en/of Ark daar gaan stallen voor het onderhoud van het gebied moeten gaan zorgen. Terloops is in
een eerder plan al aangegeven dat die dan langs de Koedoodzone zouden moeten kunnen
fourageren, tot aan de Carnisse Grienden en de Portlandpolder aan toe. Doorlopen tot aan het
zoetkleioermoeras-krekenlandschap. En dat is weer helemaal niet in lijn met de eerdere plannen van
o.a. de heer Sijmons. De Koedoodzone zou namelijk een zone worden met boompartijen en ligweides
aan de rand van Portland, de overgang van polders naar woonwijk, ter illustratie met beelden van het
Amsterdamse Bos erbij. Als je nu daar die koeien gaat inscharen kun je de recreatie wel schudden.
Die beesten gaan echt niet om je picknickmand of je badlaken heen lopen. En verder zijn ze
ingehuurd om het terrein “kaal” te houden, tegen opschot van bomen en struiken (kijk maar eens hoe
kaal ze de Oostvaardersplassen kunnen houden) – dus geen park met ligweiden, onmogelijke zaak.
Het was weer een ontgoochelende vertoning daar in de Atriumzaal waar de vergadering overigens in
besloten vorm werd voortgezet over… u raadt het al : de OMMIJ en daarbij ongetwijfeld de echte
waarde van de 6 + 5 ha …….
Polder Zuidoord
Voor de bewoners en sympathisanten daarvan is er in elk geval wat positief nieuws gekomen, want
het zal geen moerasgebied worden (zie bijlage AD). Daar is dus ook gekozen voor “het normale
verstand” – als iedereen, inclusief de plaatselijke bevolking en politiek tegen zijn, waarom dan door
blijven drammen en tot het uiterste willen gaan om de zin door te drijven, zoals de provincie wilde.
Gelukkig hebben we nu een Staatssecretaris van de afdeling Nuchter B.V. – een uitdrukking die ik bij
een eerdere inspraakronde op het gemeentehuis wel eens gebezigd heb : Nuchter Boeren Verstand.
Het is te hopen dat hij ook op ons schrijven zo reageert en de plannen wil heroverwegen. Ook hier
geen draagvlak, iedereen is tegen en de Boerenvariant biedt voldoende aanknopingspunten om hier
meer recreatie, natuur, biodiversiteit, stadslandbouw en meer in te passen. Zonder die
kapitaalsvernietiging van het ontpolderen.
Bijgesloten: column Bram van der Vlugt
Verder heeft u van mij nog tegoed een column van de enige echte Sinterklaas, Bram van der Vlugt. Ik
heb hem al eerder mogen citeren en gebruiken bij een van onze eerdere Polderdagen en zijn column
staat ook nog steeds op de website www.polderdag-rhoon.nl . Dit is ook weer zo’n juweeltje, één op
één te kopiëren op onze eigen leefomgeving. Die provincialen willen gewoon niet luisteren en zijn
horend doof en ziende blind. Hun belang telt, dat van hun “onderdanen” hebben ze maling aan.
Hopelijk brengen de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart een aardverschuiving teweeg zodat
we van die salonbaronnen verlost zijn. Dan komen er weer nieuwe, maar die willen misschien wél
beter luisteren naar de burgers.
Links:
De teruggang van leden bij Natuurmonumenten wordt deels verklaard in dit verhaal:
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3371889.ece/Natuur_is_er_niet_voor_de_natuur_.html

Voor de liefhebbers nog even een filmimpressie van hoe mooi het wordt en hoe makkelijk om van
hetZuiderpark naar het Buijtenlamnd te komen straks: Zie ook dit filmpje.
Dat was het wel weer voorlopig – Tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende editie van de Polderkolder met nieuws en informatie over ons woon-, werk- en
leefgebied. Met goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er eigenlijk geen nieuws is, het
slechte nieuws ook – plus nog wat aangevulde minder goede berichten.
Maasvlakte 2 , de PMR/PKB en het Buijtenland
Alle ellende rond de transformatie van onze polders is begonnen met de Tweede Maasvlakte. Eerst
moest ons gebied owrden opgeofferd als natuurcompensatie en in tweede instantie moeten we wijken
voor verbetering van de leefbaarheid van de regio Rotterdam. Als die Tweede Maasvlakte er niet
gekomen was, was het blijkbaar goed leefbaar geweest vreemd genoeg. Dat je dat opeens gaat inzien
omdat er egens 50 kilometer verderop een bult zand wordt opgespoten is een vreemd excuus, het is
gewoon een zoethoudertje voor de groene maffia. Die is destijds bij de onderhandelingen een groenenatuur-worst voorgehouden en die bijten zich daar vanzelfsprekend nu in vast. Maar de Tweede
Maasvlakte moet er komen, ook vanachter dit bureau wordt de economische waarde daarvan niet
onderschat. Want het levert veel verkeer en traffic op en naar verluidt ook werkgelegenheid, al valt dat
laatste blijkbaar tegen. Want deze week lazen we in de kranten dat de aanleg ervan in elk gevaal
weinig Nederlanders werkgelegenheid biedt. Polen, Hongaren, Italianen, Portugezen en mensen van
verder bevolken de baggerboten alsmede de bouwplaatsen.
Dus aan de opbouw ervan hebben we qua werkgelegenheid verder niets en als straks het terrein er
ligt zullen computers verder veel van de rest doen. Maar de spin-off naar het achterland zal wel groot
zijn, voor toeleveranciers en de logistieke sector zal er hopelijk wel wat te verdienen zijn. Daar moeten
we dan maar op hopen, op papier lijken al die plannen prachtig - de werkelijkheid pakt altijd toch
anders uit. En daar zijn we voor wat betreft de polders ook bang voor.
Maasvlakte 2 , de natuur en onze inbreng
Ik heb het geloof ik al eerder gememoreerd maar je blijft je verwonderen over de netwerkjes en
samenspanningen, anders kan ik het moeilijk noemen, tegen het gebied hier. Er worden regelmatig in
gespreksgroepen en discussieplatforms, workshops etc etc zaken beslist of met elkaar besproken
waar NIEMAND uit dit gebied verder bij betrokken is. De havenbaronnen, de stad en de
natuurorganisaties zitten vrolijk met elkaar aan tafel en beslissen daar wat goed voor ons is. Kijk maar
naar de Tafel van Borging (www.MV2.com) of naar de klimaatbuffers. Dat is toch een omgekeerde
wereld. Zij hebben ons gebied nodig om hun plannen te kunnen verwezenlijken, dan zou het toch
beleefd en normaal zijn als je eerst eens met de betrokkenen overlegt in plaats van over hun hoofden.
Dat schijnt toch heel moeilijk te zijn allemaal, dat elementaire stukje democratie. En maar vergaderen
en ellenlange rapporten schrijven om toch vooral te zorgen dat we zelf aan het werk blijven en niet
weggecijferd worden.
Kopstukken aan de zijlijn . . .
Noodgedwongen of niet - als je je stem laat horen en ergens voor staat kan je dat je kop kosten.
Afgelopen week hebben we daarvan weer wat staaltjes gelezen. En hoe makkelijk is een relatie te
leggen met onze problemen.
De Gemeente Rotterdam "forceert” met de dreiging van een inpassingsplan dat de 90 ha
tuinbouwpolder Nieuw-Reijerwaard wordt omgetoverd tot een bedrijventerrein. Als de gemeente
Ridderkerk niet wil meewerken op de gewenste manier aan deze plannen volgt een grenscorrectie
zodat de grond onder de gemeente barendrecht komt te liggen die daar wel aan mee wil werken.

Wethouder Ad Los van Ridderkerk kon daar geen vrede mee hebben en is opgestapt. Hij wilde
gefaseerd met oog voor zijn inwoners wel meewerken maar dat ging de provincie en rotterdam niet
snel genoeg. Dus passen we de gemeentegrens aan. De heer Los vergeleek het met Tweede
Wereldoorlogse toestanden en dat is te begrijpen als je ziet hoe de democratie momenteel wordt
vormgegeven.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2FRidderke
rkse%20wethouder%20Los%20stapt%20op
Een vergelijkbaar proces hebben we hier in de polders natuurlijk. Ook daar de provincie met haar
dreiging van een inpassingsplan, waardoor we momenteel met een bestemmingsplan zitten waar
niemand iets mee kan. De boeren al helemaal niet, dus die hebben een brief gezonden aan
Staatssecretaris Henk Bleker omdat volgens hen de plannen niet helemaal voldoen aan de heilig
verklaarde PKB. Met de vraag om het hele ontpolderen te heroverwegen, zoals hij dat ook in andere
gebieden al heeft gedaan. Een van de mede-ondertekenaars van deze brief was polderbewoner en
tevens LTO-Noord voorzitter Tammo Beishuizen. Het kan bijna geen toeval zijn dat afgelopen week
opeens Beishuizen niet meer voor een volgend voorzitterschap in beeld is. Hij heeft zich uit hoofde
van zijn taak, de belangenbehartiging van leden van de LTO, altijd sterk verzet tegen de
ontpolderingen voor Deltanatuur, de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) - niet omdat hij tegen natuur
is, maar omdat hij de plannen niet ten koste wil laten gaan van de kostbare landbouwgrond. Samen
met de boeren, die het landschap gemaakt hebben, als natuurbeheerder zouden landbouw, recreatie
en natuur goed naast en met elkaar kunnen samenwerken. Maar blijkbaar heeft de lobby van de
Veermannen, de Heijkopen, de Maten, de Groene Khmer en de Provincies zoveel druk op de zaak
gezet dat men de "lastige" Beishuizen maar aan de kant zet. Terwijl ook hij alleen maar deed
waarvoor hij is aangenomen, namelijk de belangen van zijn leden, de boeren, te behartigen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1290006&h=Tam
mo_Beishuizen_vertrekt
En dan lees je vorige week in de krant dat de burger steeds mondiger wordt en wantrouwiger wordt
richting de overheden. De overheid wordt niet meer vertrouwd. Gek hè ?
Schokgolf in Groningen
En dat was niet omdat de van oorsprong Grunninger Tammo Beishuizen weggaat bij de LTO, maar
omdat er in het aardgasveld van Slochteren weer eens een schokje te voelen was. Benieuwd hoe lang
dat nog duurt alvorens ook de lege velden onder Barendrecht zich roeren. Voer voor de voorstanders
van CO2 opslag zou je bijna denken.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1290322&h=Aar
dbeving%20in%20Groningen
Maar zoals ze het daar zelf zeggen: Er gaat niets boven Groningen - eronder ook niet
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1289776&h=Gro
ningen%20ondergronds
Stoeterij en jongerencentrum bij project Binnenland
Naar aanleiding van de vorige raadscarrousel waarover ik berichtte een stukje in de weekkrant :
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/januari/19/project_voor_stoeterij_en_een_jongerencentrum en
als reactie kreeg ik ook nog wat foto's toegezonden omtrent een van de mogelijke toekomstige
bestemmingen. Als dat de toekomst moet worden van dat gebied dan kunnen we nog lachen. Het
bericht daarover plus de foto's heb ik doorgezet naar de verantwoordelijke politici en paardenpeople
als klokkenluider - om ze voor een debacle te behoeden. Gewoon rationeel in overleg gaan met de
serieuze eerste gegadigden en hen anders niet de dure 6 ha natuur gunnen maar de goedkopere 5 ha
natuur (in plaats van aan het Wereldnatuurfonds). Ik ben dan meer van het "eigen volk eerst" principe.
De draad een beetje kwijt, dan kunt u het hier allemaal rustig en uitgebreid teruglezen:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60

Kiezen voor groen
Vandaag is er weer een editie van de Provinciale Nieuwsbrief verschenen. Ze komen eindelijk eens
op een beetje normale frequentie van informatievoorziening. Of al die info even leuk en nuttig is mag u
natuurlijk zelf beoordelen. Ik geef u een aantal links en de onderwerpen – de brief begint met “600 ha
natuur en recreatie”. Geen agri dus.:
over de Blauwe verbinding ; http://kiezenvoorgroen.nl/node/591
over de Ronde Tafelgesprekken en de voortgang: http://kiezenvoorgroen.nl/node/590
over het Rhoonse Stort en de planning : http://kiezenvoorgroen.nl/node/589
de stand van zaken Raad van State : http://kiezenvoorgroen.nl/node/592 - het daargenoemde
verweerschrift heb ik overigens digitaal, maar het is 4Mb. Mensen die daar belangstelling in stellen
moeten maar even terugmailen, anders zet ik het wel op de website www.polderdag-rhoon.nl
het Kunstenplan (was voorheen Kunstproject het Buijtenland van Rhoon) :
http://kiezenvoorgroen.nl/node/594
en niet te vergeten aandacht voor de Wereld Wetlands Dag op 2 februari :
http://kiezenvoorgroen.nl/node/595 , de gruwel voor alle bewoners van deze regio. Lekker natte en
ontoegankelijke natuur, daar waar het de bedoeling was om het gebied open te stellen en mensen uit
de regio te laten ontspannen.
Enige wat niet genoemd wordt is de voortgang van het traject Jan Heijkoop, dat is wel jammer. Want
daar zijn we juist wel benieuwd naar en ik denk met nog veel meer mensen, Heeft hij plannen
gemaakt zodat de boeren kunnen blijven zitten of gaat bij mee kopje onder op 2 februari op de WWdag ?
Studio West-IJsselmonde
Afgelopen zondag mocht ik, samen met Adjan Vos, aanschuiven bij Studio West-IJsselmonde om in
het ochtendprogramma van Kees Spronk verdere uitleg te geven over de polders. Ik was het bijna
vergeten maar Kees gelukkig niet, dus hebben we nog 20 minuten over de stand van zaken kunnen
praten en uitleggen waar het in het hele polderproces aan schort. Wordt vervolgd moet u maar
denken.
Links:
Besluit van Bleker tegen ontpoldering Zuidoord en Leenherenpolder
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2FLeenher
enpolder%20bij%20Goudswaard%20niet%20onder%20water
Hoe de onrust na Moerdijk en Kijfhoek leeft onder de mensen blijkt wel uit dit verhaal:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2FGeel%20
stofje%20blijkt%20volkomen%20natuurlijk
De boeren in onze regio mogen gelukkig weer oogsten, over het verlies zal later nog wel gepraat gaan
worden
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjanuari%2FGebied%
20buiten%20de%2010%20kilometer-zone%20is%20weer%20veilig
Nieuwe bestemming als natuur en recreatie kan voor de leegstaande schuren in de polder ook op
deze manier worden ingevuld - dubbele doelbestemming:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1291505&h=Hen
nepteelt%20rukt%20op%20naar%20platteland
Een link die ik kreeg toegezonden over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de voor/nadelen:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article8725357.ece?cid=mailart
Nog wat links over de Deltanatuur en het niet ontpolderen :
Waterdunen:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1292028&h=SG
P:%20geen%20onteigening%20Waterdunen
Deltanatuur
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1290124&h=Zuid
-Holland%20brengt%20Deltanatuur%20in%20kaart

Agenda:
Ik had hier graag weer wat ingevuld, maar volgens de gemeentelijke kalender komt de raad pas weer
in maart bij elkaar. Blijkbaar kan dat zomaar 3 maanden zonder, ze zullen het wel te druk hebben met
de verkiezingen van de Provincie en Eerste Kamer op 2 maart, want de ambities liggen verder dan
onze gemeentegrens.
Vrijdag (vandaag dus) is er wel weer een overleg met de polderdagcommissie om te kijken of er
draagvlak en een educatieve invulling te geven is aan deze lustrum editie.
We houden u daarover uiteraard op de hoogte.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Er is deze week weer een en ander te melden. Hoewel het nieuws over de transformatie een beetje
opdroogt. We hadden natuurlijk een vooruitgeschoven post in Het Haagse in de persoon van Tammo
Beishuizen, die daar de polderbelangen verdedigde en onder de aandacht bracht van de politieke
fracties, kamercommissies en Tweede Kamer. Zijn “nee” tegen alle ontpolderingsplannen mits dat in
goed overleg èn met een rol voor de agrarische sector zou zijn klonk overal door. Maar deze “pion” is
in het schaakspel van de machtshebbers geslachtofferd omdat hij blijkbaar teveel tegen de heilige
huisjes van de Provinciale machthebbers en landelijke organisaties trapte. En dan kun je zo iemand
vlak voor de Statenverkiezingen maar beter buiten spel zetten en lozen. Het zou een gevaar kunnen
zijn voor de positie op het pluche.
Polderdag 2011 : zaterdag 25 juni
Zoals vorige week aangekondigd hebben we met het organiserend comité afgelopen vrijdag bij elkaar
gezeten. We zijn het er over eens dat, gezien de aanvang van de schoolvakanties of 2 juli, we de
Polderdag op de laatste zaterdag van juni willen organiseren. Komende weken zullen we ons over de
speciale onderwerpen van deze dag gaan buigen. Het raamwerk staat vast, maar we willen proberen
de scholen in de regio nadrukkelijker bij deze dag te betrekken. Daarvoor hebben we kontakten
gelegd met een aantal instanties en materiaal verzameld. Hetgeen we de deelnemende boeren en
scholen willen voorleggen om hier medewerking aan te verlenen. Verder zijn er wat plannen om dit
voorjaar Agroranden in te zaaien, zodat de Polderaars langs de biodiverse bloemen- en
kruidenranden kunnen wandelen. En er staat, naast een tentoonstelling met polder-, natuur- en
griendkunst ook nog een project op stapel met de Kunstkring Albrandswaard – waarover later meer.
Dus u kunt alvast de datum blokkeren in uw agenda.
Voortgang Het Buijtenland van Rhoon
Er is te melden dat de Ronde Tafelgesprekken zijn afgerond – er zijn er 4 geweest met elk 10
deelnemers. Twee daarvan hadden betrekking op de gifstort en wat er verder op Tafel is geweest
en/of onder de Tafel is geschoven is nog niet te achterhalen. De website van de Provincie geeft daar
weinig duidelijkheid over, dus zal het wel discussie zijn geweest en geen succes. Als er voorstanders
en positieve berichten uit waren gekomen hadden we dat ongetwijfeld wel weergelezen in een of
andere goed nieuws show. Ook het traject Heijkoop is nog steeds rustig, geen nieuws is goed nieuws
zal ook hier wel gelden. Eind januari zou de Gemeente een verweerschrift indienen bij de Raad van
State en ook de STAB (Stichting Adviseriings Bestuursrechtspraak) zou rond die tijd een advies bij de
RvS indienen naar aanleiding van hun nader onderzoek naar 10 van de 32 ingestelde beroepen – dus
is het afwachten geblazen : http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/592
Verder schijnt het zo te zijn dat de diverse “belanghebbenden” (maar dus niet de bewoners of
betrokkenen) werken aan een schetsplan voor het recreatiegebied aan de Noordkant van de
Essendijk. Groenservice Zuid-Holland, Het Waterschap, Het Zuid-Hollands Landschap en de
Provincie zijn weer volop bezig om zonder vooraf te overleggen met de direct betrokkenen een
invulling te maken. Hopelijk nu wel met de juiste data en gegevens, dus met de ingetekende leidingen

en nutsvoorzieningen en niet vanaf een plaatje van Google Earth uit 2002. Later komt daarvan een
ontwerpplan en tenslotte een definitief plan. Uiteraard zullen er dan wel weer inspraakmomenten
komen om tegen het plan te ageren. Maar dat wil men blijkbaar liever dan vooraf samen te werken.
Verkiezingen 2 maart
Er wordt mij inmiddels gevraagd welk stemadvies ik zou willen geven in relatie tot de polder en de
aankomende Statenverkiezingen. Nu geef ik in principe geen stemadvies of het zou moeten zijn om in
elk geval NIET te stemmen op de huidige gedeputeerden die onze polders willen transformeren. Daar
zijn betere instrumenten voor zoals o.a. de stemwijzer http://www.zuid-holland.nl/verkiezingen . Ik heb
namelijk het idee dat er altijd veel beloofd wordt en weinig waar gemaakt. Ik denk dat de laatste
gemeenteraadsverkiezingen daar het beste voorbeeld van zijn: allemaal in het programma zeggen dat
we de polders zo willen houden en minimaal voor de Albrandswaardse Variant gaan, maar als puntje
bij paaltje komt eieren voor je geld kiezen en iets heel anders beslissen. Dat is de politiek in een
notendop samengevat. En of je dan een lokale partij kiest of landelijk : het maakt niet veel uit, daar
waar je van de lokale partijen toch meer zou verwachten in het verdedigen van de lokale belangen.
Ook hier nog wat info te vinden:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=2669&stukid=63305
Agenda Landbouw Provincie Zuid-Holland
Een van de zaken die de Provincie onder meer doet is het maken van een lange termijn planning voor
de landbouw in de provincie. Een laatste klusje en score voor gedeputeerde Evertse alvorens hij de
Staten verlaat. Vanachter hun bureau wordt door de ambtenaren, die het theoretisch allemaal weten,
onze provincie nu ingedeeld in 3 typen van landbouw.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1298580&h=Zuid
-Holland_stelt_visie_landbouw_vast
Wel willen de verschillende partijen nog delen van de visie aankaarten, zoals o.a. bij het agrarisch
natuurbeheer door de VVD aan de orde gesteld:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1298668&h=VV
D:_meer_ruimte_bij_natuurbeheer en heeft het CDA meer geld gevraagd voor innovatie:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1298615&h=CD
A:_extra_geld_voor_innovatie
6a ha Portland = 11 ha Project Binnenland
Op mijn verkorte weergave van de raadscarrousel heb ik nog wat opmerkingen en aanvullingen
gehad. Aan de strekking en inhoud van mijn verhaal verandert dat niet veel, behalve dat er wel
degelijk overleg zou zijn geweest met de geïnteresseerden maar dat de grondexploitatie c.q. prijs
daarvan de bottleneck is. Hoe die prijs tot stand komt en wat die precies is wordt angstvallig geheim
gehouden, maar het is zeker niet wat de wethouder voorspiegelt 100 € /mtr. Ze gaan er in elk geval in
een besloten carrouselvergadering verder over praten zo is het advies. De nieuwe openheid en
transparantie naar de burgers moet u maar denken. Volgens mij stond dat heel anders in het
coalitieakkoord
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=26151&f=fa6873b9f8fbed69e64dd507d3c3e
28e&attachment=0&a=1419
Nieuw-Reijerwaard
Van het bestuur van de vereniging Nieuw-Reijerwaard mocht ik nog een mail ontvangen inzake de
problematiek voor de 90 ha bedrijfsterrein aldaar. 90 ha tuin- en landbouwgebied moet worden
ingericht als bedrijfsterrein voor de regio en opvang logistiek havenactiviteiten. Waar de gemeenten
op papier zo prachtig samenwerken in BAR- verband (Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk) is er
tussen Ridderkerk en Barendrecht toch een lichte vertrouwensbreuk ontstaan. Het schaamteloos
flirten van de gemeente Barendrecht met de Provincie om dan die 90 ha maar bij hun grondgebied te
voegen en de grens te verleggen is niet erg sympathiek bevonden. En terecht. Het geeft echter wel
aan dat onze gemeente goed op haar hoede moet zijn. Voor hetzelfde geld biedt de gemeente

Barendrecht aan om de polders van Albrandswaard onder hun hoede te nemen en de grens te
verleggen. Het zou niet voor het eerst zijn dat een wethouder uit Barendrecht (zie PolderKolder 131)
een claim legt op dit gebied, want zelf hebben ze alles vol gebouwd, de grond te gelde gemaakt en
zitten nu met een probleem want hun grond is bijna op.
Deltanatuur een halt toegeroepen.
Hetgeen niet wil zeggen dat er geen nieuwe natuur zal worden aangelegd, maar wel in goed overleg
met de agrarische ondernemers die een rol in de uitvoering en het beheer moeten spelen. Zodat er
een goed combinatie is te maken voor natuur en recreatie zonder dat je hiervoor kostbare
landbouwgebieden onder water hoeft te zetten
http://www.deltanatuur.nl/content.asp?kid=10033308&bid=10038201 . Het is natuurlijk koren op de
molen van dit gebied. Neem je de Boerenvariant en voer je die uit, dan krijg je precies wat de
plannenmakers beogen: het gebied open stellen voor de recreant, meer biodiversiteit, meer natuur en
extra waterberging. Het plan is er al, nu nog een beleidsmaker die er serieus naar wil kijken – dan zijn
we het zo met elkaar eens en kan er doorgeschakeld worden.
Agenda:
2 februari:
Wereld Wetlands Day – daar gaat de Provincie voor :
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/595, kijk maar eens hoe mooi het gaat worden hier. Brrrrr.
7 februari:
Raadsvergadering - Er was even iets niet goed gegaan in de weergave en invulling van
de Raadskalender maar er is, in tegenstelling tot wat ik in de vorige Polderkolder schreef, op 7
februari wel degelijk een raadsvergadering. Het is aangepast op de website van de gemeente en u
kunt de agenda hier bekijken:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&month=02&ye
ar=2011&stukid=1419
Dat was het wel weer voor deze keer, tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
De boeren en “het Heijkooptraject”
Een midweekse Polderkolder deze keer en dat is bewust. Er stond vandaag namelijk een overleg
tussen de heer Heijkoop en de boeren op de agenda waar diverse belanghebbenden maar ook
andere gesprekspartners aan deel zouden nemen inzake de inrichting van een deel van de polders. Ik
heb al eerder geschreven dat dit een heikel onderwerp is omdat de boeren niet veel zin hebben op dit
moment daar in te stappen. De meesten van hen hebben een beroep lopen bij de Raad van State als
laatste mogelijkheid om hun rechten en bedrijf te redden uit de klauwen van de provincie en de
natuurlobby. Deze juridische rechtsprocedure (zelf in gang gezet door gemeente en provincie omdat
die een bestemmingsplan hebben goedgekeurd zonder draagvlak dat niemand wil) willen ze niet in
gevaar brengen door tegelijkertijd te gaan onderhandelen over eventuele toekomstmogelijkheden.
Daarbij komt dat de uitnodiging hiervoor redelijk laat en ook niet voor alle agrariërs bestemd was
blijkbaar. Dat mondelinge toezeggingen uit de laatste besprekingen nog steeds niet op papier en/of
bevestigd zijn. En dat het weer de boeren uitnodigt om het land op te gaan en de voorbereidingen
voor een nieuw groeiseizoen te treffen. En dan ga je zomaar geen dag binnen zitten natuurlijk.
Vandaar dat Adjan Vos en de verenigde boeren zich hebben afgemeld, zie ook de uitleg en motivatie
in de bijgesloten brief “het glijdende draagvlak”. Maar de bijeengekomen mensen op het
Gemeentehuis zullen gedacht hebben: “als de berg niet naar Mohammed komt, dan moet Mohammed
maar naar de berg” . Dus zag je vanmiddag op diverse plaatsen in de polder “buitenlui” op zoek naar
de boeren op het land en/of in de schuur om met hen het gesprek aan te gaan. Of dat resultaat heeft
opgeleverd weet ik nog niet, de tijd zal het leren.

Waarom dus deze Polderkolder pas vandaag?
Om de doodeenvoudige reden dat, wanneer ik dat dit weekeinde naar buiten zou hebben gebracht, de
politiek en overheid mij het mislukken van dit overleg in de schoenen zouden schuiven. Dat doen ze
steeds al, want men stelt dat ik maar opruiend en verkeerd bezig ben. In plaats van me te belonen
voor alle werk en communicatie die ik ze uit handen neem.
Brief van Bleker
Een van de zaken die vanmiddag aan de boeren zou worden meegegeven zou de brief van Bleker zijn
geweest. Waarin hij zegt dat …ja, wat zegt hij eigenlijk. Ga zo door en jullie komen er wel uit. Betrek
alle boeren erbij en dan is er draagvlak. Of zoiets. Maar geen garantie dat de hele polders over 10 jaar
geen natuur zijn geworden, het uitgangspunt van het huidige bestemmingsplan. Daarin mogen ze nog
10 jaar natuurakkers gaan beheren en dan wordt alles natuur. Daar zitten met name die boeren, maar
ook andere maatschappelijke organisaties, niet op te wachten. Maar ik heb de brief (die overigens per
koerier bij Adjan zou worden bezorgd maar daar nog steeds niet is gearriveerd – dit is een kopie ervan
via en omweg verkregen) bijgesloten zodat de niet aanwezige boeren hem alsnog hebben. En er dan
hun conclusies uit kunnen trekken.
De politiek en Provincie hebben die waarschijnlijk al getrokken. Die zullen na vandaag ongetwijfeld
wel weer ventileren dat die boeren helemaal niet willen meewerken. Maar dat is de wereld op zijn kop
zetten natuurlijk, ze moeten ook daar zich houden aan de spelregels of bij het begin beginnen. Bij een
Boerenvariant bijvoorbeeld.
Brief van het PPA
Die beginnen onderhand ook een beetje ziek en moedeloos te worden van de manier waarop de
provincie bezig is dus die hebben een brief in voorbereiding. Houdt u van me te goed in een volgende
Polderkolder.
De website Kiezen voor Groen
Het communicatiemiddel van de provincie staat op het punt om vernieuwd te worden. Ze schrijven het
zelf al op de site, (http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/579) ze gaan op een nieuwe manier
communiceren en daartoe zal binnenkort een nieuwe site het leven zien. Het gebied krijgt een nieuwe
en eigen identiteit (hadden we blijkbaar nog niet). Wel zijn er een paar zaken te melden:
Vanaf morgen is er elke donderdagmiddag inloophuis op de Vlakkenburg (
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/600 ) als logisch vervolg op de Ronde Tafelgesprekken.
Waarom dat logisch is, is me nietduidelijk want ik heb van heel die gesprekken nog nooit iets
terug gelezen verder. Wat ze zullen kunnen gebruiken zal wel weer in het dossier worden
toegevoegd met de kanttekening dat ze met de bewoners goede gesprekken hebben gevoerd.
Voor het draagvlak.
En het project “Graanschuur” in de Molenpolder wordt ook beschreven, met alle plussen en
maatschappelijke voordelen daarvan. Het is een opleuking van het eerdere verhaal maarwordt
naar voren gebracht als een nieuwe ontwikkeling. Ik sluit het rapport niet bij (ruim 8 Mb) maar
dat kunt u daar downloaden indien gewenst. Met mooie plaatjes van een polder vol
klaprozenakkers, korenbloemakkers, leeuwenbekakkers en nog meer diversiteiten. Het is geen
blauwdruk maar een bouwsteen hoe het zou kunnen worden. Maar vaak is daarmee de basis
al gelegd welke kant men heen wil. De haalbaarheid ervan? Concludeer het zelf.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/599
Onderhoud met de wethouder:
Vorige week ook een gesprek met wethouder Mieke van Ginkel gehad inzake een aantal zaken die ze
via de Polderkolder voorbij had zien komen. Zoals over de 6 + 5 =11 ha Binnenland, de boerderij van
Verhoef te poortugaal etc etc. Het was een geanimeerd gesprek waarin we denk ik begrip voor
elkaars standpunten hebben gekregen met een gezamenlijke interesse. Althans daar werd ik ’s
avonds bij de voetbal op geattendeerd – dat Mieke en ik dezelfde liefde delen? Dat had ze getwitterd

en bij v.v. Rhoon zitten blijkbaar volgers van de gemeentelijke Tweets. Gelukkig bleek het niet de een
liefje wat we deelden maar de liefde voor de polders. En dat mag gezegd en getwitterd.
Uit de pers:
Ook bijgesloten een artikel uit Nieuwe Oogst waarin duidelijk wordt gemaakt dat natuur en boeren
goed samen gaan. Zoals we dat overal in Nederland zien met akkerranden, biodiverstiteit etcetera.
Maar daar wil de groene lobby zoals het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten hier niet
aan, want dan verliezen ze de regie. Nog NOOIT heeft er een overheid serieus naar de Boerenvariant
willen kijken of over praten. Dat is toch verwonderlijk – een plan met zoveel draagvlak gewoon
negeren…..
Links:
Vanaf deze website een blog/commentaar inzake de stelling of natuurbeleid een links hobby si ,,,,,
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/469340/59042/Natuurbeleid-is-geen-linksehobby.html
Bleker zal in elk geval de vinger aan de pols houden inzake het onteigenen voor natuur, Niet meer
dan 10% is en blijft de afspraak.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1312212&h='Ont
eigening_loopt_niet_uit_de_hand'
gewoon alle landbouwgrond opofferen aan natuur – dat het voedsel dan onbetaalbaar wordt is van
later zorg, voor de generaties na ons ….
http://www.rtl.nl/xl/#/u/7e7183f4-7eeb-426c-82a3-492ee84bc1e6
Henk Bleker gaat er af en toe op uit om zelf te kijken wat er aan de hand is – we zouden hem ook hier
graag van harte welkom heten – er schijnen al wat CDA-kopstukken in aantocht te zijn:
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2011/1/5/Zeeland__Henk_Bleker_op_bezoek_in_de_
Hedwigepolder.aspx
Ook dit is wel een aardige – enige jaren terug hadden we een rad met burgemeester die ons
beloofden de regie te zullen nemen en houden over de inrichting van onze polders. Dat vraagt wel wat
anders blijkbaar :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1309885&h=Inve
steren_in_landschap_vraagt_sterk_bestuur
Voor de Polderdag proberen we de educatieve waarde van de polders naar voren te brengen – liefst
samen met de scholen. In Noord-Holland wordt dat door de Provicnie gesubsidieerd. Misschien een
idee voor hier? Kan de provincie eindelijk haar geld eens nuttig besteden.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1303568&h=Noo
rd-Hollandse_boer_zoekt_schoolklas
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met de reguliere wekelijkse editie. Met een verzameling van wat er het laatste
deel van deze week nog gebeurd is. De week van de gemiste kansen als ik de mails en reacties van
de politiek zo mag lezen. Volgens mij hebben we al 10 jaar gemiste kansen achter de rug, dus dan zal
die ene week er ook wel bij kunnen.
Ook op andere fronten worden kansen gemist, zeker als je de brief daarover van het PPA aan de
projectmanager/omgevingsmanager van de ontpoldering plus de politiek leest. Het wordt uit het
schrijven wel duidelijk dat ook bij het PPA het vertrouwen in de diverse gesprekspartners aardig aan
erosie onderhevig is. En ook daar laat de beantwoording van mails en brieven te wensen over. Zie de
bijlage.
Aanleg Groene Verbinding in voorbereiding

Daar zal je hier niets van horen, het is tenslotte een Rotterdams feestje, dus ligt dit hier ook niet ter
inzage. Ook op de website van de provincie wordt er verder niet over gerept, die zullen wel bang zijn
dat er bezwaren komen waardoor de toegangspoort voor Groot Rotterdam naar onze polders
vertraging oploopt. Vandaar dat ik het maar even meld. Als u wilt weten hoe het er allemaal uit komt te
zien even naar deze webpagina gaan en naar het adres dat daar genoemd wordt. Maak wel even een
afspraak want het zou niet voor het eerst zijn dan de dienstdoende ambtenaar niet aanwezig is en
men niets weet van de plannen. Dat kom je wel eens tegen op gemeentehuizen en filialen daarvan.
http://www.rotterdam.nl/bekendmaking:aanvraag_omgevingsvergunning__charloisse_lagedijk__fietsbr
ug_a15___2271148
AGRORANDEN , het hoe en waarom
Voor de lezers die hier niet zo in thuis zijn is deze link uit een mail van het WSHD wel aardig. Het is
een filmimpressie over de agroranden in de Hoekse Waard en Goeree/Overflakkee. Langs de
percelen worden stroken met bloemen en kruiden ingezaaid om de biodiversiteit te verbeteren. Op die
agroranden komen namelijk insecten en vogels af die weer schadelijke insecten in de gewassen
opeten. Dus buiten het leuke aangezicht is het ook nuttig en kan het uitstekend als fourageerplaats
fungeren voor allerlei soorten akkervogels en andere dieren. Ook in andere provincies (Flevo,
Drenthe, Groningen) lopen vergelijkbare initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren.
http://www.youtube.com/wshollandsedelta?gl=NL&hl=nl
Afgelopen week, vrijdag 11 februari, was er een minicongres van de provincie over akkerranden en
bufferstroken in het landelijk gebied. Er is inhoudelijk gesproken over de nut en noodzaak van
bufferstroken, agroranden en groenblauwe dooradering. Daar zullen de provincie en de inrichters van
onze polders ongetwijfeld bij aanwezig zijn geweest om hun licht op te steken. Want tot op heden zien
ze dit nog niet als volwaardig alternatief, zoals is ingetekend binnen de Boerenvariant. Er zou een
regeling komen waar ook de boeren uit IJsselmonde aan mee zouden kunnen en willen doen maar die
is inmiddels zo ingewikkeld gemaakt dat er twijfels zijn of dit wel gaat lukken allemaal.
In de Hoekse Waard zijn ze inmiddels weer een stapje verder aan het denken. Niet zozeer
akkerranden als plaagbestrijding maar meer als habitat voor akkervogels, door niet alleen langs de
randen maar ook niet-courante hoeken van een perceel erbij te betrekken. We blijven het volgen.
Het Wereldnatuurfonds
Is deze week met een plan gekomen om Nederland onder te verdelen in 3 hoofdgebieden te weten
delta, duin en bos. Althans, dat heeft de directeur van het WNF van de Gronden (what’s in a name)
gezegd. Hierbij de links met het waarom en hoe.
http://binnenland.nieuws.nl/629090/wnf_pleit_voor_drie_superreservaten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1313614&h=WN
F:%20Nederlandse%20natuur%20reorganiseren
http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article3418112.ece/Een_delta__een_duin__een_bos__en_da
n__.html
Uit de oude doos….
Ik mocht u in de Polderkolder van afgelopen woensdag (# 197) melden dat de boeren niet met Jan
Heijkoop om de tafel zijn gegaan om moverende redenen.
In een vorig leven was Jan Heijkoop er van overtuigd dat de boeren een vasthoudend volk waren –
daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat ze ook nu niet zomaar opgeven. Uit een debat met als titel
“wil de laatste boer het licht uit doen” dit stuk tekst
(http://www.slagomderuimte.nl/oude_activiteiten/laatste_boer.html )
Jan Heijkoop vond dit een belachelijk idee omdat de boeren zo snel niet zouden opgeven. De boeren
in Nederland zijn vaktechnisch gezien vergevorderd en aangezien de subsidiesteun wegvalt moeten
de boeren zich organiseren en een ketenmarkt ontwikkelen in eigen beheer en vervolgens
internationaal concurreren. Heijkoop ziet het gevaar komen vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Er
heerst een ‘alles moet kunnen planologie’. Hij ziet liever dat een dorp een dorp blijft en een stad een

stad. En deze frase Heijkoop ontving applaus voor zijn relaas en na een stemming bleek dat veel
mensen in de zaal geloofden in een toekomst met boeren.
Links:
Verder nog wat nieuwsberichten afgelopen week over de ontpolderingen en nieuwe natuur
ontwikkelingen. Het geld is op, dus goed overwegen …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1314732&h=LTO
:_Natuur_die_verbindt
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3417123.ece/Bleker_de_boer_op_in_zoektocht_naar_ste
un_.html
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1315529&h=Min
der%20geld%20agrarisch%20natuurbeheer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1314092&h=Blek
er:_Bentwoud_kleiner_maken
Boerennatuur is ook natuur : kijk als een boer naar de natuur …..
http://www.pzc.nl/regio/zeeland//8132539/Kijk-als-een-boer-naar-de-natuur.ece
AGENDA:
14/02 Carroussel Gemeentehuis waarin in een besloten vergadering toelichting wordt gegeven op de
boekwaarde van de 6 + 5 ha portland of Binnenland
02/03 Provinciale verkiezingen
en elke donderdag inloopmiddag van 15:00 – 17:30 uur bij de Vlakkenburg.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met de wekelijkse editie. Met een verzameling van wat er deze week zoal
gebeurd is en van belang i.v.m. de ontwikkelingen rond onze polders.
De Groene Verbinding
Ik mocht u vorige week nog wijzen op de Groene Verbinding – de aanleg van de brug over de A-15.
Zodat de mensen uit Rotterdam-Zuid en de stad het buitengebied van Rhoon gemakkelijk zouden
kunnen bereiken. De meeste mensen hebben daar al hun bedenkingen tegen, maar als je deze week
de kranten er op naslaat wordt het helemaal een bedreigend verhaal. Hadden we twee jaar terug een
dijkgraaf die een beetje ongelukkig geformuleerd repte over het feit dat onze polders de afvoerput van
Rotterdam-Zuid zouden worden :
(zie bijlage en deze link :
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/342344/2008/02/06/Albrandswaard-als-lsquoafvoerput-rsquo.dhtml ) :
nu blijkt Zuid zelf een afvoerput te zijn.
Als we het verhaal en onderzoek van oud burgemeesters Deetman en Mans moeten geloven dan
moeten we denk ik niet blij zijn met die Groene Verbinding. Want we worden zo direct gekoppeld aan
het grootste achterstandsgebied van Nederland. Ondanks honderden miljoenen voor verbeteringvan
de wijken wil het nog niet vlotten. Het wordt straks hetzelfde verhaal als in de dorpskernen van Rhoon
en Poortugaal. Vroeger redelijk gevrijwaard van (kleine) criminaliteit maar met de ontsluiting van het
gebied middels de metro had opeens het inbrekersgilde een nieuw werkgebied ontdekt. We mogen
ook het openstellen en bereikbaar maken van de polders in hetzelfde rijtje plaatsen ben ik bang. Om
te recreëren zullen die mensen niet naar de polders komen, dat hebben diverse onderzoeken al
uitgewezen. Terwijl het daar toch allemaal voor bedoeld was :niet als compensatie voor de Tweede
Maasvlakte, maar als uitlaatklep voor de Rotterdamse regiogenoten. Als we maar niet de overstort
worden daarvan. Het gevoel van onveiligheid is al vele malen naar voren gebracht. Maar daar hoeven
we ons volgens de inrichters en provincie geen zorgen om te maken, die hebben daar wel een

oplossing voor. Zal wel iets worden van een Buijtenlandpas om hier naartoe te kunnen met een
draaihek op de toegangswegen. En dan zal de lokale politie wel handhavend optreden. U weet wel,
die paar agenten die het hele eiland moeten bestrijken. Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen
de voorgenomen aanleg van het viaduct:
http://www.rotterdam.nl/bekendmaking:aanvraag_omgevingsvergunning__charloisse_lagedijk__fietsb
rug_a15___2271148 Verder: in hetzelfde gebied, namelijk ten zuiden van de A-15, staan nogal wat
plannen en veranderingen op stapel. In bijlage de tekening daarvan met een uitleg – als je inzoomt op
de plattegrond worden de tekstblokken erbij groter en leesbaar. Het was wel groot, maar toch maar
even het bestand voor u bijgesloten. Uit de media:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Ffebruari%2FRijk%20
moet%20ingrijpen%20in%20Rotterdam-Zuid
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/568695/2011/02/16/Rijk-moet-Rotterdam-Zuid-tehulp-schieten.dhtml
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Ffebruari%2FRotterda
m%20Zuid%20moet%20landelijk%20aangepakt%20worden
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Ffebruari%2FZuid%2
0staat%20onder%20curatele%20van%20het%20Rijk
Portlanders
Ook lezen we in hetzelfde AD waarom mensen hier zijn komen wonen. Zo vertelt een inwoner van
Portlandt (uitgeweken vanuit Rotterdam-Zuid) : “die kunnen niet op tegen onze huidige woonplek : op
50 meter van de polder waar de konijnen voor je fiets lopen”. Een geluid dat we ook tijdens o.a. de
polderdagen altijd horen van de bewoners uit die wijk van Albrandswaard. Die zijn niet daar komen
wonen vanwege de natte nieuwe natuur en een zoetkleioermoeras. Die zijn daar komen wonen
vanwege de rust en recreatieve mogelijkheden van de polders in hun huidige vorm. Als ik hen was
zou ik planschadevergoeding gaan vragen mochten de plannen van transformatie doorgaan.
Inloopmiddag Vlakkenburg
Afgelopen donderdag even de gelegenheid te baat genomen om in te gaan op de uitnodiging van de
provincie bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen met de plannen rond het Buijtenland van
Rhoon. Donderdags een inloopmiddag van 15:00 – 17:30 en ik was niet de enige, blijkbaar hadden de
berichten in het AD en de Schakel wat mensen wakker gemaakt om langs te komen. Het was ook een
mooie middag ervoor met goed (fiets)weer. Volgens de provincie een logisch vervolg op de ronde
tafelgesprekken. Dat was dan ook een van de gespreksonderwerpen : wat is er uit de
rondetafelgesprekken gekomen dan? Er zijn vier sessies geweest maar over wat er besproken is en
het resultaat hoor of lees je nergens wat terug. De terloopse opmerking van de gastheer dat er veel
voorstanders van de plannen hadden deelgenomen aan de gesprekken moet je maar voor zoete koek
aannemen. De provincie luistert altijd met een selectief gehoor, zaken die hen niet passen worden niet
gehoord.
Deze middag was er rond de tafel niet één voorstander van de plannen en was de teneur om het zo
veel mogelijk zo te houden of in elk geval veel normale landbouw met de huidige boeren. Op de vraag
wat er gaat gebeuren met het land dat ze nu hebben aangekocht bleef het antwoord schuldig. Volgens
de provincie is Jan Heijkoop nog steeds in goed overleg met de boeren. Maar daar weten ze ook niet
alles van omdat ze niet de opdrachtgever zijn – dat is de gemeente – dus ook van de
tussenrapportage was niets bekend. Hoe het zit met het verweerschrift van de gemeente tegen de
bezwaarschriften ook niet en hoe het met de Raad van State loopt ook niet. Ik denk dat het het beste
is om elke donderdag daar maar heen te gaan om te luisteren naar de voortgang (kon ik dus nog niet
optekenen verder) en dan in elk geval je mening te ventileren in de hoop dat ze ooit wél gaan
luisteren. Ik zou ook iedereen dat van harte aanbevelen en elke donderdag gezellig aanschuiven. Dat
schept sowieso een nog hechtere onderlinge band in de strijd tegen hetgeen we allemaal niet willen.
En als het meezit steek je er nog wat van op ook. In elk geval een kop koffie.
Je moet je natuurlijk wel als bezoeker laten registreren, dat kan later altijd van pas komen om aan te
tonen hoeveel interesse er is in het project en hoeveel draagvlak …

Maar daar zal iedere deskundige wel doorheen prikken mag ik aannemen.
Rhoonse gifstort
Deze week ook een soort ultimatum ontvangen in cc van een getergde Havendambewoner die,
ondanks herhaalde beloften vanaf de Hofhoek en herinneringen daaraan, maar geen antwoord krijgt
op zijn vragen over de sanering van de gifstort bij de Rhoonse Grienden. Wellicht helpt de bijlage die
ik van de gemeentelijke site heb geplukt hem een beetje op weg, dat is een antwoord van het college
van B&W op vragen van de EVA over dezelfde materie. En ook voor u goed om te lezen denk ik.
Links:
Verder nog wat nieuwsberichten afgelopen week over de ontpolderingen en nieuwe natuur
ontwikkelingen. Het geld is op, dus goed overwegen maar …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1322717&h=Blek
er_geeft_geen_krimp
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=78937
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1322308&h='Pro
vincies_overschrijden_EHS-budget'
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3426700.ece/Bleker__bezuinigen_zonder_schade_kan.html
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1321052&h=Klei
ner_en_beter_stelsel_natuurgebieden
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/16/bleker-en-provincies-zetten-in-op-kleiner-en-beterstelsel-natuurgebieden.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/02/pvv_allochtone_dieren_uitzette.html
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1321480&h=PVV
:Hooglanders_terug_naar_Schotland
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3422201.ece/De_natuur_te_gelde_maken_.html
En de Statenverkiezingen: http://www.ltonoord.nl/nl/25222721Actueel.html?path=10674028&itemid=10674028
AGENDA:
02/03 Provinciale verkiezingen
elke donderdag inloopmiddag van 15:00 – 17:30 uur bij de Vlakkenburg, Essendijk 24.
14/03 Raadsvergadering met o.a. ingekomen stuk Adjan Vos over “glijdend draagvlak”, die
ongetwijfeld hierover ook wel weer zal inspreken
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,

De 200ste editie van de Polderkolder, daarom een extra lange editie. Al bijna vier jaar uw
informatie en inspiratiebron rond de ontwikkelingen in het buitengebied van Rhoon. Al die jaren een
wekelijks nieuwsbulletin en de hele zaak is nog geen meter opgeschoten. Veel beloven en weinig
geven, doet een gek in vreugde leven lijkt het allemaal wel. In al die jaren (ruim 10 jaar al) hebben we
toch al wat projectmanagers, adviesbureaus, kenners en instituten de revue zien passeren. Maar allen
lijken te struikelen op dit dossier. Hopelijk ook nog een paar statenleden en/of gedeputeerden bij de
komende statenverkiezingen. En dan er op vertrouwen dat er een nieuwe lichting op het pluche komt
te zitten die wel met de bewoners en belanghebbenden wil praten over een oplossing met draagvlak.
Met deze editie de volgende hoofdlijnen:
Reacties op Polderkolder 199

Vooruitblik Provinciale Statenverkiezingen
Inloopmiddagen Vlakkenburg
Voorjaarsontmoeting Vlakkenburg
Wandelen over het Vossenpad
Polderdag 2011
Links
Agenda
Reacties Polderkolder 199
Blijkbaar een controversieel standpunt om te stellen dat ontsluiting van onze polders wellicht een
stroom aan ongewenste bezoekers op gang brengt. Ook ik zal wellicht van die Groene verbinding
gebruik maken om naar Zuid te fietsen dus ook ik heb er misschien baat bij. En op zuid wonen ook
veel van onze kennissen omdat daar, zeker voor starters en jongeren, nog betaalbare woningen te
krijgen zijn. Maar er zijn ook legio nadelen te bedenken. Er zijn dus een aantal lezers geweest die hun
mening hebben gegeven, welk ik ook zal weergeven. Waarbij het goed lezen van de Polderkolder ook
een kunst is blijkbaar – het Waterschap haalt er bijvoorbeeld, door de link die ik er uit een eerder
artikel over de Blauwe verbinding had bijgesloten, weer een aantal zaken door elkaar. Die link was
bedoeld om de ongewenste ”overloop” vanuit Rotterdam te illustreren en de vergelijking van de
“afvoerputjes” door de dijkgraaf destijds en de politiek nu. Maar we geven iedereen de ruimte voor
hoor en wederhoor, dus ook dit:
>>>>>>>>>>> reactie Waterschap Hollandse Delta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste redactie van Polderkolder,
In uw uitgave van 18 februari 2011 die wij op 18 februari jl. per mail ontvingen merkten wij een onjuistheid op in
het navolgende bericht. Is het u mogelijke in uw volgende uitgave de onjuistheid recht te zetten met het
bijgaande tekstvoorstel? Dank u wel voor uw aandacht.
De Groene Verbinding
Ik mocht u vorige week nog wijzen op de Groene Verbinding – de aanleg van de brug over de A-15. Zodat de
mensen uit Rotterdam-Zuid en de stad het buitengebied van Rhoon gemakkelijk zouden kunnen bereiken. De
meeste mensen hebben daar al hun bedenkingen tegen, maar als je deze week de kranten er op naslaat wordt
het helemaal een bedreigend verhaal. Hadden we twee jaar terug een dijkgraaf die een beetje ongelukkig
geformuleerd repte over het feit dat onze polders de afvoerput van Rotterdam-Zuid zouden worden (zie bijlage
en deze link : http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/342344/2008/02/06/Albrandswaard-als-lsquoafvoerput-rsquo.dhtml ) : Waterschap Hollandse Delta wijst uw redactie erop dat er geen sprake is van een
Groene Verbinding maar van een Blauwe Verbinding. Deze waterverbinding zorgt in de toekomst voor een
goede doorspoeling van de Gaatkensplas en het Zuiderpark met voldoende kwalitatief goed water. Tegelijkertijd
kan deze waterverbinding ook bij extreme piekbelastingen in de polders zorgen voor snelle afvoer van overtollig
water. Deze waterverbinding is alleen voor recreatievaart bevaarbaar.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactie WK te R >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het verbaast mij dat er een Vinex wordt ontwikkeld, terwijl Rdam-Zuid reeds een regenwaterafvoerprobleem
heeft. Het verbaast mij ook dat de huidige Vinex een waterprobleem heeft, ondanks allerlei plannenmakerij,
deskundigen en MERs. Als de provincie nu eens eerst dat probleem oplost, dan blijft er hopelijk geen geld meer
over voor ontpoldering. Of wordt met ontpolderingsgeld oud zeer opgelost? Bijgaand een (deel) reactie van mij
in 2009.
Ik heb daar natuurlijk (wat een mooi woord) geen passende reactie op ontvangen.
Water: er wordt een voorziening opgenomen voor waterberging. Waarom? Het onderhavige gebied heeft toch geen
waterprobleem. Het waterprobleem is toch ontstaan met de grootschalige Vinex ontwikkeling. Ik verwijs dit probleem dan
ook door naar de MER of een vergelijkbaar rapport bij de start van de Vinex ontwikkeling. Indien er een (evaluatie)rapport
bestaat van de huidige Vinex-ontwikkeling, wil ik dit graag inzien.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactie Nel V. over Polderkolder 199 – Het Bijtenland van
Rhoon>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dag Wim,

Ik weet dat je er nogal in vastgebeten heb om de polders te redden, maar om het nu ook zo te gaan noemen.
(zie onderwerp)
hartelijke groet
Nel.
Inderdaad heel alert en goed opgemerkt, een typefoutje en u vergeten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactie CV - Rotterdam-Zuid >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ha Wim Gé,
Ik woon al meer dan tien jaar heerlijk op Rotterdam-Zuid, hoor, geen enkel
probleem. Het lijkt met trouwens helemaal geen leuk geluid als konijnen voor je
fiets lopen. Is het soms een nieuwe manier van wildbeheer in de polder, konijnen
pletten met de fiets? :-) op 50 meter van de polder waar de konijnen voor je fiets
lopen". Een geluid dat we ook tijdens o.a. de polderdagen altijd horen van de
bewoners uit die wijk van Albrandswaard.
Fijn weekend en groet van
Chris
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactie MvdV – Portland >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim Ge,
wederom bedankt voor je mail. Heel fijn om zo op de hoogte te kunnen blijven van het wel en wee in de polder.
Ik vond die blauwe verbinding al zo apart (rotterdam zuid kan met de bootjes die ze niet hebben, wel het water
van de polders bereiken) en de wijkbewoners van Portland kunnen dat niet, omdat je dan toch een dijk over
moet. Dus waarom ze dit nu aanleggen? Inderdaad als waterberging voor Rotterdam Zuid.
En die groene verbinding...... Kun je dan met de fiets niet over de verlengde Zuiderparkweg heen? En dan een
paar honderd meter een fietsbrug neerleggen OVER het geluidsscherm heen. Best hoog om iedere dag
overheen te fietsen naar je werk/school/metro Slinge. Het gaat weer helemaal nergens over.
Nog een lekker kolderbericht. De hoorzitting tbv de nieuwe sportschool van ABBW waar bijna 80 mensen tegen
geprotesteerd hebben, is ondanks diverse verzoeken toch midden in de voorjaarsvakantie gepland. Kan de
gemeente zeggen dat er niemand op is komen dagen op de hoorzitting.
Hoort niet in de Polderkolder thuis, maar toont wel weer waar de gemeente mee bezig is.
goed weekend,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>reactie ECvB – Carnisselande >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beste meneer Warnaar,
Het moet me nogmaals van het hart dat ik het heel onplezierig vind, zoals u schrijft over de
brug die is gepland over de A15. Ik vindt het erg kortzichtig.
Ik woon in Carnisselande en mij lijkt het erg plezierig als daar wel een brug komt. Voor
fietsers zijn er nu te weinig doorsteek mogelijkheden.
U wekt de indruk dat u al jaren zit vastgeroest op uw woonplek. U bijt zich op een
onaangename manier enorm vast in dit onderwerp. Het is allemaal angst.....
Waarom misgunt u andere mensen deze route? Rotterdam-Zuid is niet alleen rot! Ik doe er op
de fiets regelmatig mijn boodschappen en heb in de 5 jaar dat ik er kom nog nooit iets
vervelends meegemaakt. Integendeel!
Het wordt tijd dat u de wereld gaat ontdekken, zet de knop om en kom uit de weerstand. Kom
op, Nederland is van ons allemaal.
N.B. Ik ben een geboren en getogen kaaskop van 62 jaar!
Met vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactie A.E.D. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer Warnaar,
In verband met de komende verkiezingen zou ik graag weten welk standpunt de verschillende partijen innemen
t.a.v. de plannen met het Buytenland van Rhoon.
Zou u daaraan in uw volgende nieuwsbrief aandacht willen besteden?

Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

Vraag om stemadvies inzake de polders
Uiteraard heb ik een mening maar de Polderkolder houdt deze voor zich. Ook bij de
raadsverkiezingen heeft men mij om een stemadvies gevraagd maar die geef ik niet. Ik probeer zo
onafhankelijk mogelijk te laveren tussen alle instanties en politiek door, hetgeen ook al niet meevalt.
En een stemadvies zegt ook zo weinig. Kunt u zich de laatste raadsverkiezingen nog herinneren?
Allemaal op het standpunt dat de polders en boeren behouden moesten worden en toch zeker
minimaal de Albrandswaardse Variant maar liever helemaal geen veranderingen. Nou, we hebben
gezien hou ze zich aan de verkiezingsbeloften hebben gehouden – dus weinig geloof in dat soort
zaken. Het is altijd denken in compromissen en de eigen carrière. Vandaar dat ik zou willen verwijzen
naar de stemwijzer (http://stemwijzer.nl/PS2011/Zuid-Holland/index.html) dan kunt u zelf naar
meerdere aspecten kijken als alleen het behoud van de polder.
Maar ik heb wel wat gegoogled en in de bladen gelezen dat u wellicht verder kan helpen. Standpunten
m.b.t. ontpoldering voor nieuwe natte natuur (o.a. uit AD stad & regio bijlage) – verder kunt u op de
naam van de partij klikken voor meer info en standpunten in de Provinciale Statenverkiezingen:
VVD:
Het landschap van Zuid-Holland is een zeer rijk en divers cultuurlandschap. De
polders mogen niet onder water worden gezet
CDA:
Vruchtbare landbouwgrond omzetten in water is niet alleen economisch
onverstandig, het doet vaak geen recht aan de geschiedenis
PvdA:
In Zuid-Holland is door een toenemende vraag naar bouwgrond behoefte aan
natuurgebied
SP:
Onze provincie is de dichtst bevolkte provincie en er moet ook ruimte zijn voor
verschillende soorten natuur
GroenLinks: We vinden het normaal om polders te gebruiken voor woningbouw, bedrijven,
landbouw en wegen - waarom dan niet voor natuur?
PVV:
Ontpoldering is ongewenst. De aanleg van nieuwe moerasgebieden zoals de
Natte As is eveneens ongewenst
D’66:
Natuur draagt bij aan leefbaarheid en is een belangrijke economische factor –
per locatie moeten alternatieven goed worden bekeken.
ChristenUnie: Het onder water zetten van land is niet gewenst als dat tegen de zin van
agrariërs is, dis mag alleen gebeuren als er alsnog overeenstemming is
SGP:
Waardevolle landbouwgrond mag niet worden opgeofferd aan
natuurontwikkeling
Partij vd Dieren:
De natuur verdient uitbreiding, maar hiervoor hoeven niet per definitie
polders onder water gezet te worden
50-plus:
Geen standpunt
Platform Lokale Partijen: geen standpunt
Unie v Democraten: Indien resultaten hoopvol zijn en daarmee geen natuur verloren gaat
Opvallend hier is het standpunt van het Platform Lokale Partijen. Je zou denken dat JUIST zij het
belang van de polders onderkennen, althans daar gaat de lijsttrekker en lokale wethouder Euser prat
op. Maar niet alleen hier, ook het Groene Hart en andere gebieden zouden toch op partijsteun en een
standpunt mogen rekenen. Maar ter geruststelling wordt er in de Schakel wel door lijst 9 geadverteerd
en gecommuniceerd over het programma. Dat men inzet op de Albrandswaardse Variant (is al een
gepasseerd station dat ze zelf hebben opgegeven met het nieuwe bestemmingsplan) en op
stadslandbouw (wat dat ook moge zijn – zie verderop Vlakkenburg).
Hoe andere partijen erin zitten is ook terug te zien bij TV Rijnmond in een aantal reportages over de
Statenverkiezingen : http://www.rijnmond.nl/Programmas/pszh2011#details

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Ffebruari%2FBuitenru
imte%20een%20debat%20tussen%20het%20CDA%20en%20de%20SP
Verder hier nog wat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen want het is wel belangrijk dat u
stemt en dat uw stem niet verloren gaat:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=2669
Inloopmiddag op de Vlakkenbrug
Gisterenmiddag maar weer naar de Vlakkenburg getogen om van de Provincie te horen welke
vorderingen er de afgelopen week gemaakt zijn en om de beantwoording van de vragen van vorige
week aan te horen. Over dat laatste was in eerste instantie weinig te melden omdat het vakantietijd is
en niet iedereen bereikbaar. Dus was er over een terugkoppeling uit de Rondetafelgesprekken niets te
melden. Met name de vraag hoe het zit met het in het beheer geven van de reeds bij de provincie in
bezit zijnde akkers was in het begin een vraag maar aan het einde van de sessie een open boek.
Want het blijkt dat een deel ervan inmiddels al is vergeven en ook al wordt ingezaaid, een ander deel
zou nog niet zeker zijn maar daarvoor zou het Zuid-Hollands landschap in aanmerking komen.
Duidelijk werd wel dat het land niet voor reguliere landbouw en de huidige gebruikers meer zal worden
ingezet, de natuurakkers en bloemrijke arme graslanden gaan straks het beeld bepalen. Dat jij daar
als gewone boer naast zit en moet proberen om alle ziekten en onkruiden uit je gewassen te houden
hebben ze maling aan. Het boertje wegpesten en uitroken is blijkbaar al begonnen, hoewel de
plannen nog onder de rechter zijn. En de gemeente denkt met hun bemiddelaar Heijkoop rond de
aanleg en het onderhoud van de gewraakte akkers tot een vergelijk te komen. Die probeert tegen wil
en dank via zijn medewerkster afspraken te maken met de boeren om aan tafel te gaan over
inrichtings- en beheersplannen. Maar de boeren volgen begrijpelijk de volgende stap in de procedure,
namelijk de Raad van State. De huidige gang van zaken en het eenzijdig opzeggen van de
pachtovereenkomsten door de provincie (eind november terwijl het land dan al winterklaar gemaakt en
ingezaaid is !!!) roept alleen maar wrevel op. Ook werd gaande het gesprek weer duidelijk dat er
alleen ruimte is voor natuur en recreatie, de gangbare landbouw zal over 10 jaar helemaal verdwenen
zijn. Dit alles zal zeker niet biidragen tot het zo gewenste draagvlak onder de boeren. Het is, zo
concludeerden de aanwezigen, typisch weer een voorbeeld van hoe het met de provincie (niet) werkt.
De provincie is zich van geen kwaad bewust natuurlijk, die hebben pas op de plaats gemaakt (behalve
dan met het uitgeven van het land en het doorontwikkelen van alle plannen en ontwerpen) en wachten
zogenaamd op de resultaten van het overleg dat via de Gemeente en Heijkoop is ingezet. Maar niet
heus. Zij leggen de Zwarte Piet dus wederom bij de Gemeente en bii de boeren, dat was ook voor het
aanwezig raadslid Plonie Rooijmans een domper van jewelste. Die had afgelopen maandag heel
andere geluiden gehoord. Niets ten nadele van de aanwezige provinciale ambtenaren op de
Vlakkenburg, dat zijn ook maar katvangers die hun best doen, maar de overigen waren het er wel over
eens dat op deze manier praten en overleg geen zin heeft. Er is zogenaamd overleg maar ze doen op
het Provinciehuis toch gewoon wat ze zelf willen. Dus werd door eenieder openlijk de hoop
uitgesproken dat er na de verkiezingen een beetje meer (nuchter) verstand in de Provinciale Staten en
bij de nieuwe Gedeputeerden komt, want met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.
Voorjaarsontmoeting met de Provincie op de Vlakkenburg
Bijgesloten vindt u een uitnodiging van de provincie om op 7 april van 16:30 – 18:00 uur deel te
nemen aan de Voorjaarsontmoeting op de Vlakkenbrug. Daar kunnen belangenbehartigers,
deskundigen, bestuurders en hun ambtelijke vertegenwoordigers met elkaar bijpraten in een informele
sfeer. De vorige editie hiervan, de najaarsontmoeting, werd mijn opgave niet gehonoreerd en mocht ik
van de omgevingsmanager niet komen. Terwijl ik me toch zou indelen in de categorie
belangenbehartiger cq deskundige. Wellicht dat een nieuwe poging hiertoe nu wel wordt beloond
omdat ik me de afgelopen 2 weken tenslotte als welwillende en meedenkende burger op de
Vlakkenburg heb gemeld en meegedacht/deelgenomen aan de inloopmiddagen. We zullen het gaan
zien, hopelijk is er tegen die tijd een nieuw regiem bij de provincie na de verkiezingen.
Open polders: 27/02 wandelen over het Vossenpad

Hetgeen de provincie en de groene lobby probeert te forceren wordt door boeren en
belangenverenigingen al langer gedaan, namelijk het openstellen van de polders voor recreatie en
natuurliefhebbers. Niet alleen via de Polderdagen, maar ook met het op de laatste polderdag
geopende Vossenpad. Steeds meer mensen weten deze wandeling te vinden en te waarderen. Zoo
ook de nordic walkers en sportwandelaars van de stichting SPAL. Deze lopen op zondag 27 februari
de hele route van het Vossenpad, bij elkaar zo’n 16 kilometer. Uiteraard kan er ook “afgesneden”
worden voor een korter traject. De boerenlandwandeling staat open voor iedereen en gaat dwars door
de nu nog onaangetaste polders over de door boeren opengestelde grasdijken en paden door en
langs de grienden. Vertrektijd is rond 10:00 uur vanaf het Jongerencentrum Albrandswaard aan de
Albrandswaardsedijk 180 (nabij voorheen zwembad). Een beetje eten en drinken voor onderweg
wordt aanbevolen. Meer informatie op www.stichtingspal.nl
Polderdag 2011
De voorbereidingen zijn gestart. Zoals eerder geventileerd zal dit jaar de educatieve kant van de
polders in de spot staan. Vandaar dat de scholen in de regio zijn benaderd om mee te werken. Er zijn
pakketten met lesmateriaal over de teelt van gewassen verspreid zodat de leerkrachten zich een
beeld kunnen vormen wat er mee gedaan kan worden op de basisscholen. De eerste reacties zijn
positief, een enkele school stelt het klassenproject vanwege de drukte liever uit naar volgend jaar,
maar het voorziet zeker in een behoefte. Ook de deelnemende bedrijven zijn er positief over dus dat
belooft een leuke wisselwerking te worden. Daarnaast zijn er ook lijntjes uitgezet naar de diverse
creatieve schilderclubs voor hun medewerking en lijkt het erop dat de Kunstkring Albrandswaard ook
een project rond de polders zal opzetten. Over de precieze invulling en programma details komen we
later uiteraard terug – voor nu is de datum van de Polderdag 2011 belangrijk : 25 juni (het eerste
weekend van juli is het al zomervakantie, vandaar de laatste zaterdag van juni).
Links:
In plaats van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komt de SGP met het idee voor een Landbouw of
Agrarische Hoofdstructuur – een heel goed initiatief , want we hebben het nog steeds over de
landbouw die moet zorgen voor een goedkoop voedselpakket met voldoende aanbod. En gezien de
prijsontwikkeling is er sprake van krapte op de wereldmarkt
(http://www.boerenbusiness.nl/viewitem?itemid=10676286) en ga je goede landbouwgrond niet
zomaar onder water zetten. Dus meer aandacht voor de landbouw vindt ook de SGP
http://www.sgpzh.nl/index.php?p=nieuws&nieuws=SGP_wil_Landbouw_Hoofdstructuur
De VVD in Friesland denkt ook zo:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1328895&h=Frie
se_Agrarische_hoofdstructuur
Nog iemand die meedenkt met de inrichting van onze polders, de Boerenvariant en het idee achter de
komende Polderdag :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1330366&h='Bre
edband'_nodig_voor_buitengebied
Niet de polders op de schop maar het Natura 2000 beleid volgens Staatssecretaris Henk Bleker:
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6699644.ece/Bleker-stelt-natuurdoelen-bij
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1329970&h=Blek
er_wil_Natura-gebieden_schrappen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1851385/2011/02/23/Bleker-schrapt-gebiedjes-voorNatura2000.dhtml
Een van die gebieden (Deltanatuur) is ook de Leenherenpolder bij Goudswaard : voorschrijdend
inzicht !
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1330100&h='Lee
nheerenpolder_terug_aan_boer'
En Zuidoord en Zuiderdiep:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1331286&h=Zuid
oord_en_Zuiderdiep_niet_onpolderd

Maar volgens de provincies moet er eerst nog wat water door de Maas stromen eer een en ander echt
is opgelost…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1327403&h=Pro
vincies:_geen_akkoord_EHS
Je leest overal meer en meer over stadslandbouw – hoe dat precies moet worden omschreven is niet
duidelijk, wel is duidelijk wat de stedeling wil: dieren, stro en uitgestrekte akkers:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1331165&h=Sta
dse_klant_wil_nostalgisch_platteland
Agenda:
27/02 Wandelen over het Vossenpad
02/03 Provinciale verkiezingen
elke donderdag inloopmiddag van 15:00 - 17:30 uur bij de Vlakkenburg, Essendijk 24.
14/03 Raadsvergadering met o.a. ingekomen stuk Adjan Vos over "glijdend draagvlak", die
ongetwijfeld hierover ook wel weer zal inspreken
07/04 Voorjaarsontmoeting Vlakkenburg van 16:30 – 18:00 uur
25/06 Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer voor deze jubileumeditie – een goed weekeinde gewenst en tot een volgende
Polderkolder
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES RHOON - The Netherlands
tel. (+31) 10 - 501 74 81
gsm (+31) 6 - 21 558 411
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