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Goedenavond beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik mag u nog even voor het weekeinde lastig vallen met editie 211 van dit orgaan met een aantal korte
mededelingen. Het is meer ter herinnering dan echt schokkend nieuws.
“Geheime” plannen 6 ha Binnenland
Ik mocht u vorige week een link bijsluiten naar de gemeentelijke webpagina met daarop alle stukken en informatie
over de laatste ontwikkelingen van de 6 ha bij Portland. Het was een bericht van het college aan de raad met de
plannen, de tekeningen, de financiële onderbouwing etc. maar dat was blijkbaar de bedoeling niet. Er stond
tenslotte "geheime" informatie tussen en de pagina is inmiddels niet meer in de lucht dus kunt u die ook niet meer
raadplegen. Maar de Polderleaks hebben gelukkig, zoals altijd, een vangnet achter de hand en de informatie voor
u beschikbaar gemaakt onderaan deze pagina. http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60.
De gemeente wil helder en transparant zijn en daar helpen we graag bij. Het staat verder niet op de agenda van de
raadsvergadering van maandag a.s. maar het zal toch eens een keer in behandeling genomen gaan worden en
besproken gezien de tijdsplanning die erin genoemd wordt.
Kunstkring Albrandswaard en de polders
Bijgesloten vindt u ook een flyer van een project dat de kunstenaars van de Kunstkring Albrandswaard komende
maand tot uitvoering gaan brengen en exposeren in de polders. Om de boeren en bewoners te steunen in hun
strijd tegen de transformatie van dit mooie gebied, maken zij allemaal een kunstzinnige "stoel" in het kader van het
Polderdagproject "we blijven zitten waar we zitten".
Deze stoelen zullen de komende weken in de polder her en der verspreid worden opgesteld op het land en bij
boerderijen. Een vorm van kunst in het polderlandschap die verschillende invalshoeken zal laten zien. Tijdens de
Kunst- en Atelierroute dit weekeinde (zaterdag 28 en zondag 29 mei) zullen de flyers bij de deelnemers
verkrijgbaar zijn. Het project zal op de Polderdag zelf een kick-off krijgen bij het Driepolderpunt aan de
Schenkeldijk en de stoelen zullen dan de hele zomer in de landerijen blijven staan. Rond het project zal ook nog
een fotowedstrijd worden georganiseerd waarbij foto's van het object, de omgeving of het gebruik ervan de thema's
zullen zijn. "Geef die boer een stoel". Meer informatie op www.kunstkring-albrandswaard.nl onder de knop
"kunststoelen".
Zuid-Hollands Landschap spreekt zichzelf tegen
Ik luister veel naar de lokale radio, Radio Rijnmond, en daar worden we tegenwoordig doodgegooid met een
reclameboodschap van het ZHL. Waarin ze verklaren dat u vooral moet gaan wandelen in de Voornse Duinen en
Klein Profijt . Helemaal mee eens, niets mis mee. Maar de afsluitende zin van de boodschap is zo fout als je ziet
wat ze hier met onze polders voor ogen hebben …. “Help ons deze gebieden te bewaren voor de toekomstige
generaties …”
Als ze de daad bij het woord zouden voegen zou het ze sieren dat ze hun handen aftrekken van de plannenmakerij
in het Buijtenbland. De boeren en bewoners proberen namelijk wél deze gebieden te bewaren voor de toekomstige
generaties – het Zuid-Hollands Landschap zeker niet , die willen alles transformeren naar nieuwe natte natuur!
Polderdag 2011
De educatiedag staat vast en ook verder zien we dat er vorderingen gemaakt worden. Er komen zelfs al spontaan
donaties binnen om onze kosten te dekken, dus dat gaat helemaal goed. Mocht u (of uw bedrijf) "mee willen
denken" daarin dan houden we ons aanbevolen. Mag wit of zwart geld zijn, dat maakt ons niet uit verder. De
website wordt momenteel bijgewerkt en ook aan de teksten voor de krant en flyers wordt de nodige aandacht
besteed. Na alle besoignes rond het kampioenschap van vv Rhoon, het 65-jarig jubileum en de Kunst- en
Atelierroute hoop ik daar vanaf volgende week weer wat tijd voor vrij te kunnen maken. Wordt dus vervolgd.
Samenvatting van Polderkolder 201-210
Zoals gebruikelijk vindt u deze weer bijgesloten voor uw archief - indien u ze niet zelf wilt bewaren maar toch af en
toe na wilt slaan: op de website www.polderdag-rhoon.nl zijn ze ook weergegeven en gerangschikt :
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
De Agenda:
28/29 mei Kunst- en Atelierroute – preview van het Polderdag-project “We blijven zitten waar we zitten” ook wel
genoemd “Geef die boer een stoel”
30 mei raadsvergadering
09 juni scholendag – educatiedag – polderdag
25 juni Polderdag Rhoon

Wellicht zien we elkaar dit weekeinde ergens bij vv Rhoon onderweg of tijdens de route. Of bij de raadsvergadering
maandagavond.
Fijne dagen gewenst en tot een volgende polderkolder
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Op deze zonnige vrije vrijdag (althans voor mij is het een verplichte ADV-dag, hetgeen niet inhoudt dat je vrij bent
maar wel even tijd krijgt voor andere zaken) , heb ik weer wat info voor u verzameld die wellicht het beeld en de
blik op onze polders verruimen. Althans die hoop heb ik steeds, dat de schellen en oogkleppen ooit nog eens
vallen en men anders naar dit gebied kijkt dan slechts een prooi voor natuur en recreatie. Daartoe worden ook door
anderen wel pogingen ondernomen maar die lijken er altijd van uit te gaan dat de huidige invulling van de polders
een noodzakelijk kwaad is waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten. Zoals bijvoorbeeld de groene maffia van ZHL
en ARK.
Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL)
De Polderkolder van vorige week, met daarin o.a. mijn opmerking tegen het tweeslachtige beleid bij het ZHL, was
nog niet eens verzonden of toevalligerwijze werd op zaterdag bij veel adressen een bedelbrief om lid/donateur te
worden van het ZHL bezorgd. Ze hebben echt nieuwe zieltjes en geld nodig om hun waanzinnige plannen van de
nieuwe natte natuur hier in onze polders verder ten uitvoer te brengen blijkbaar. Zelfs de polderbewoners, waarvan
ze toch beter zouden moeten weten gezien het aantal opzeggingen de laatste jaren, werden dus niet gevrijwaard
van deze spam. Nog mooier was een uitnodiging die ik tegelijkertijd dezelfde dag ontving om mee te gaan met een
excursie naar de Millingerwaard. Samen met de Stichting ARK georganiseerd en dat alles t.b.v. Buijtenland van
Rhoon (ten behoeve van deze polders dus). Wederom een excursie naar een veeteeltgebied, daar waar we hier
een oplossing zoeken voor akkerbouwers – oftewel een nutteloze opzet. Er is in het verleden één excursie
geweest naar de natuurakkers in Zeeland en daar waren de betrokkenen enthousiast over. Maar daar praat
niemand meer over, het moet nu nat, ruig, moeras en gebiedsvreemde koeien.
In het uitnodigingsbeleid zie je terug hoe zeer ze met de huidige boeren in de polder verder willen. Er staan er 2 op
de invitatielijst, daarnaast nog de Buijtenhof en verder zijn het alleen maar ambtenaren, natuurclubs, provincie,
gemeente, waterschap, verenigingen en allerhande voorstanders van de provinciale plannen tot transformatie.
Enig pluspunt is een optreden van Via Natura, het deel van de Ooipolder dat we nog het beste kunnen vergelijken
met onze Boerenvariant. Gezien het programma en de uitnodigende partijen heb ik me genoodzaakt gezien niet in
te schrijven. Er wordt al jaren niet geluisterd en ik heb niet de illusie dat dit deze dag wel gebeurt. Ze laten zien hoe
ze het willen hebben en proberen daar draagvlak voor te krijgen door de betrokkenen mee te nemen. De Gelderse
Poort is mooi omdat het in Gelderland is, de Ooijpolder ook maar ik ben bang dat ze hier een Deltapoort willen
maken naar hetzelfde voorbeeld. Naast de busreizigers op deze excursie heb ik verder nog niemand kunnen
spreken die dat hier ook gerealiseerd zou willen zien. Het zal 22 juni best gezellig zijn, ik mag hopen dat die dag
eindelijk alle regen van de afgelopen maanden valt.
Binnenland 6ha
De discussie hierover zouden we wel voor u willen blijven volgen, maar helaas gaat de gemeente verder met
beraad achter gesloten deuren. Komende maandagavond 6 juni is er een carrousel (die volgens mij ooit zijn
opgezet om openheid en hoor/wederhoor met de burgers tot stand te brengen) en die is besloten. Dus noem het
dan ook geen carrousel of open atelier verder, die term dekt namelijk de lading niet. Er zal ongetwijfeld reden voor
al die geheimzinnigheid zijn. maar kondig het dan niet aan. Wat niet weet, wat niet deert – nu maakt het alleen
maar nieuwsgierig. Meer weten? Polderleaks http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=55 > 6 ha >
onderaan
Herbenoeming Burgemeester
De vertrouwenscommissie van de gemeente Albrandswaard liet afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering
weten dat ze de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zullen vragen om de huidige burgemeester Harald
Bergmann opnieuw voor een periode van 6 jaar te benoemen. Hoewel hij zelf had aangegeven wel een stapje
hogerop te willen en naar een andere gemeente, is dat blijkbaar niet gelukt. Het kan ook eigenlijk niet anders
natuurlijk. Want we zitten nog midden in het proces rond de herinrichting van ons poldergebied. En dat proces is
nog lang niet klaar, dus kun je daar niet halverwege mee stoppen als voortrekker. Hij heeft zelf beloofd de regie
rond de hele transformatie in handen te nemen en te houden (bij de presentatie plan Dirk Sijmonds in Delta weet u
nog?) en zonder deze regie zou het allemaal wel eens niet zo kunnen lopen als het hoort. Hij zou zich tenslotte
hard maken voor de boeren en bewoners, voor de Albrandswaardse Variant, voor het broodnodige draagvlak, voor
het behoud van de polders en hun identiteit en wat al nog meer. Daar is hij nog lang niet mee klaar, dus begrijpelijk
dat de gemeenteraadsleden hem hebben herkozen. Proficiat aan allen voor deze wijze beslissing en we zien de
komende 6 jaar met vertrouwen tegemoet.

Polderdag 2011
Ook hier worden weer stappen in gezet. Langs steeds meer akkerranden zie je de gewasborden verschijnen en we
zien ook weer van diverse kanten de enthousiaste medewerking komen van vrijwilligers en liefhebbers van de
polders. Komende weken hopen we de puntjes op de i van het programma te zetten en daar meer over te
communiceren. De website www.polderdag-rhoon.nl wordt stukje bij beetje van een update voorzien en ook de
teksten en invulling voor de dag zelf beginnen vastere vorm aan te nemen. De busjes voor het rondrijden van de
bejaarden zijn al besteld en de sponsoring daarvoor is ook al rond. De Gemeente zal weer meewerken aan een
uitneembare middenpagina in De Schakel waar alle informatie en routes terug te lezen zijn. Oftewel, er komt schot
in en er wordt vorm aan het programma gegeven.
Kunststoelen Project 2011
Als we het hebben over vorm geven dan kunnen we om het Kunststoelenproject van de Kunstkring Albrandswaard
niet heen. Tijdens de Kunst- en Atelierroute vorig weekeinde hebben zij voor het eerst over dit project
gecommuniceerd. Onder het motto “we blijven zitten waar we zitten” steunen ze de boeren in de polders met
een Kunststoelenproject. Diverse kunstenaars van verschillende disciplines maken stoelen die ze her en der in de
polders en bij de boerderijen zullen exposeren. De spin-off van de actie zou je ook kunnen samenvatten als ”geef
die boer een stoel” – het hele jaar door zullen de stoelen op de akkers blijven staan en het groeiseizoen 2011
meemaken. Mensen kunnen er mee op de foto of er foto’s van maken en er zal ook een wedstrijd omheen worden
georganiseerd. Met als prijs een workshop bij een kunstenaar of een kunstwerk. Het project zal zijn kick-off
beleven op 25 juni bij het Driepolderpunt aan de Schenkeldijk, maar daarover later meer nieuws. Voorbeelden en
een impressie van het idee staan op de Polderdag website : http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=61
Educatieve dag scholen Albrandswaard
Op 9 juni zal een aantal boerderijen open staan voor scholen voor een bezoek en praktijklessen bij de boer. Dit
jaar zal de educatieve waarde van depolders voor het eerst nadrukkelijker naar voren worden gehaald en een
aantal scholen heeft positief gereageerd op dit initiatief. Inmiddels zijn de verschillende groepen met de
lesprogramma’s aan het werk en kunnen ze het geleerde op 9 juni a.s. aan de praktijk toetsen. Een eerste
educatieve dag die zeker navolging zal krijgen.
Gifstort Rhoonse Grienden
Er is een uitnodiging van de "Gemeente" verzonden om op dinsdag 28-06-2011 om 20.00 uur naar het gemeente
huis te komen, het gaat om een informatie avond/vergadering over 'het Stort". Alle betrokkenen zijn daarbij
aanwezig te weten: Wethouder Mevr M.P.C van Ginkel, De heer P.Wunderink, De heer Belder, Harald M
Bergmann, Vertegenwoordigers van de Provincie Zuid Holland, Waterschap Hollandse Delta, NRIJ, DCMR en alle
bewoners van de Havendam. Nog onduidelijk is of dit alleen de bewoners van de Havendam betreft of ook mensen
die zich eerder zorgen over de hele situatie hebben gemaakt en bij de diverse voorlichtings- en praatavonden zijn
geweest. Maar er is nog tijd om dat te achterhalen zo je zeggen – wordt dus vervolgd.
Links:
Stadslandbouw in optima forma ;
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1417061&h=Stadboerderij_in
_Rotterdam
Agenda:
09 juni Educatieve polderdag
25 juni Polderdag Rhoon
27 juni Gemeenteraadsvergadering :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1465
28 juni Informatieavond Gifstort op het Gemeentehuis – 20:00 uur
Dat was het wel weer voor deze week – mooi weekeinde en tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met een uitgave nieuwtjes en wetenswaardigheden rond de polders, in de afgelopen week voor
u bijeen geharkt.
Polderdag - Scholendag 9 juni
Het Polderdagcomité, en dan met name Thedie en Plonie, hebben zich hard gemaakt om een eerste editie te
organiseren van een Scholendag, vooruitlopend op de Polderdag en om een andere kant van de polders onder de
aandacht te brengen, namelijk de educatieve waarde van dit gebied. Het was een eerste probeersel, dus het zal
nog niet allemaal vlekkeloos gelopen zijn, maar zowel de deelnemende boeren als scholen waren zeer

enthousiast. Het weer werkte ook mee en de Don Bosco schoolwas met 150 leerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6
present. Een verslag van deze middag kunt u teruglezen (met een hele serie foto’s) op de website www.polderdagrhoon.nl en wel onder de volgende pagina’s: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=62 voor het
verslag
en hier http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=10&album_id=16 voor de foto’s
Reacties
Ik wil ze u niet onthouden, het zijn de pareltjes en drijfveer waarom ik elke week weer in staat ben om een nieuwe
Polderkolder uit te geven. Omdat je ziet dat er (h)erkenning is en je ook bevestigd krijgt (in tegenstelling wat
sommige politici en beleidsmakers mij verwijten) dat ik een soort eenmansoorlog aan het voeren ben. Geenszins
als je de bijval allemaal leest. Een greep uit de laatste reacties op Polderkolder 212 :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hallo,hier zo maar een berichtje vanaf de heijplaat.
Sinds een aantal jaren speel ik bij de fanfare Volharding, een echt gezellige club.
daar ga ik dus met de (motor)scooter naar toe.
Als je dus de Groene kruisweg neemt kom je er vanzelf. Na het shell station kom je
dus in Rhoon en dat geeft direct een beetje
vakantie gevoel. Langs de manege waar de paarden lopen op het veld(omloopseweg) Soms
krijg ik een gevoel,dan rij ik wel eens door,dan ga ik de polders in en dat is
werkelijk prachtig. Helaas als je verder rijd kom je een aantal nieuwe wijken tegen,
dat was vroeger allemaal landbouw grond,echt zonde en hoort hier eigenlijk hier niet
zo thuis..
Tegenwoordig als je vraagt aan de jonge generatie waar het brood en de melk vandaan
komt hoor je, ALBERT HEIJN.
Men heeft tegenwoordig niet eens het besef meer dat het brood gemaakt wordt door het
telen van granen. En de melk komt niet van APPIE HEIJN maar komt van de koeien. Het
zou echt zonde zijn als men nog meer gebieden in de regio Rhoon tot woonwijk of
recreatie gebied zou bestempelen. Men zou eerst het huidige landschap maar eens leren
te ontdekken. Wat is er heerlijker dan lekker fruit en groente te gaan halen bij
heezen op de essendijk je waant je daar echt 50 jaar terug in de tijd. wat is er
mooier dan het vee te zien grazen,de schapen , de paarden,de koeien in de wei te zien
staan.
Wat is er mooier om het graan te zien waaien over de velden. Hoe bedoeld u met
recreatie.? We kunnen maar beter waarderen zoals het nu is en er erg zuinig mee
omspringen. groetjes maar weer, afzender cor doeiiiiiii
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Best Wim,
Allereerst de complimenten waarmee jij strijdt voert om de polder te behouden voor wat die is. Ook dat is wat ik wil.
Al die tijd die je hier insteekt geweldig.
Even terugkomend op de brief van het ZHL ik heb hem zonder te openen retour afzender gestuurd, hoop dat meer
mensen dit gedaan hebben.
Was ook lid maar al jaren geleden dit opgezegd omdat ik het niet eens ben met hun visie betreffende de polder.
Verder wens ik je veel sterkte toe in je strijd samen met de boeren om het landschap te behouden, hopelijk dat
Dhr. Bleker dit honoreert.
Met vriendelijke groet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verder kreeg ik ook een reactie van wethouder Mieke van Ginkel inzake de vergadering over de Gifstort. Het is
namelijk op 28 juni alleen bedoeld voor de bewoners van de Havendam maar een dag later, woensdag 29 juni, zal
er ook een avond worden georganiseerd over de gifstort voor de overige inwoners en belangstellenden. Aanvang
20:00 uur in het Gemeentehuis aan de Hofhoek in Poortugaal.
Inrichtingsplan Zuid-Hollands landschap (ZHL)
Vorige week mocht ik een invitatie ontvangen van het ZHL en de Stichting ARK (die van de klimaatbufferzone en
runderen langs de Koedood). Of ik niet mee zou willen naar een excusrie richting Millingerwaard en Land van Ooit.
Weer een excusrie naar een gebied dat niet lijkt op het onze. En die Ooipolder die ze zijdelings gaan bezoeken en
met de boeren daar in gesprek, is ook niet wat ze hier voor ogen hebben. Daar blijven de boeren namelijk eigenaar
en wordt een vergoeding gegeven voor het beheer en de wandelpadenaanleg etc. Hier wil de provincie (en daarna
het ZHL) alles in eigendom hebben – een cruciaal verschil. Als ze hier de Boerenvariant zouden aanleggen dan
komt dat dicht bij de opzet van de Ooipolder ja, maar dat is nog altijd onbespreekbaar.
En ze hebben ook gewoon al hun eigen plan en idee hoe het er allemaal uit moet gaan zien, dus wat heeft een
excusie dan verder voor zin. Ik heb het niet als bijlage bijgesloten (meer dan 2Mb) maar via onderstaande link is
het te downloaden. Af en toe kijk ik wel eens op de website van de provincie www.buijtenland.nl om te zien wat ze

nu weer te liegen hebben. Want ze schrijven het allemaal of het al gerealiseerd is “maar je kunt er ook wandelen,
fietsen, paardrijden en met je vlot over de recreatieplas.
In het zuiden gaat het om natuurbeleving. Bloemrijke agrarische natuur in de Molenpolder en rust en ruimte in het
krekenlandschap”
Daar is weer wat informatie toegevoegd zie hier http://www.buijtenland.nl/content/tijdelijk-beheer-de-invuling . Daar
staat ook een ZHL natuurakkerplan op - lees het maar eens door, schrikken geblazen en duidelijk dat ze niet
verder willen met de huidige boeren in de polder. Want die gaan natuurlijk geen eeuw terug in de tijd naar het
stenen tijdperk en een beetje aanrommelen – dat zijn ondernemers van nature en geen natuurondernemers.
Verder goed om regelmatig te lezen is de “nieuws” pagina van deze site http://www.buijtenland.nl/nieuws
Binnenland 6 ha
Afgelopen carrousel was er dan ook het “geheime” overleg over het plan Binnenland, de invullingvan de 6ha bij
Portland. Het college laat nu ook in De Schakel weten dat de voorkeur uitgaat naar een Hippisch Centrum met
Klimaatbuffer en hotel (op 2 ha). Aan de overkant van de weg is ook al een stoeterij/manege bij de Noordburg en
ze gaan in de raadsvergadering van 27 juni ook nog eens de verkoop van ruim 3 ha land voor de bouw van een
manege bespreken in de hoek Rijsdijk/Rhoonse Baan. Althans, daar zijn wat ingekomen stukken over, of het
besproken wordt en op de agenda komt zal van de politiek en eventuele insprekers afhangen. Dan krijg je langs
500 meter Rhoonse Baan drie maneges. ’s Rijks Landschapsarchitect had het bij de presentatie van zijn visie in
Delta destijds over de horsificatie – denk dat hij dit bedoeld heeft, maar zo dicht bij woonkernen is daar natuurlijk
wel een markt voor. Verbreding heet dat met een mooi woord en het is allemaal recreatie, dus het zal passen in de
plannen.
Polderdag 2011 op zaterdag 25 juni
We zijn de puntjes op de i aan het zetten voor wat betreft de teksten. Er zal wederom een uitneembare
middenpagina (sponsor de Gemeente) in De Schakel verschijnen met daarin alle informatie en
wetenswaardigheden van het gebied en de deelnemende bedrijven. Dat is altijd nog een aardige klus om de zaak
te updaten en te inventariseren wie of wat er nieuw is of aangepast moet worden. Ook moeten er nog wat
“toezeggingen” worden hard gemaakt en deelnemers van een plaatsje voorzien waar ze goed tot hun recht komen.
De wandelpaden zijn al ingetekend maar moeten nog worden uitgezet met v=bruggetjes en al, maar daar gaan we
uitkomen. Er zijn wat “visjes’ uitgezet voor het “side-programma” en een eventuele celebrity om het
Kunststoelenproject te openen. Ik mag dus zeggen dat het loopt, alleen moet je je niet te snel laten verleiden door
“routine” want dan zal je zien dat het op cruciale punten misgaat. En dat kan niet de bedoeling zijn. Maar we
hebben goede hoop op een geslaagde editie
Links
Ik heb weer een aantal aardige artikelen gelezen c.q door gekregen waarvan ik de relevante links heb bijgesloten:
Volgens de provincie moeten de boeren maar een neventak beginnen : recreatie-, educatie- of zorgboerderij. Daar
moeten de boeren dan maar een aanvullend inkomen uit zien te halen. Hoe dan ?
http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article9621231.ece/Zorgboeren-in-onzekerheid-doorbezuinigingOver Landgoederen in Zuid-Holland.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1423534&h=ZuidHolland%20zet%20landgoederen%20voort
Over het Kierbesluit
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1423604&h=Debat%20'kierbe
sluit'%20uitgesteld
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fmei%2FHaringvlietsluizen%20toc
h%20open
http://www.ltonoord.nl/nl/25222796-Zuid_Holland.html?path=11101724/10715448&itemid=10715448
Over het Regionaal produceren : Stadslandbouw in de dop ?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1421007&h=Van%20der%20
Ploeg:%20regionale%20productie%20geen%20luxe
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fmei%2FHaringvlietsluizen%20toc
h%20open
Over nieuwe natuur : gevaarlijk voor de recreant met eten in zijn hand
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuni%2FMeer%20voorlichting%20
over%20wilde%20konikpaarden
Ander gevaar : ganzen, die moeten we wegjagen met honden en hagel. Alleen, dat mag straks niet in het
stiltegebied waar we in het krekenlandschap/zoetkleioermoeras gras krijgen en gebiedsvreemde koeien gaan
inscharen. De Provincie zal ook hier wel weer een oplossing hebben, geld genoeg. Of misschien laten ze de
Vossen hun gang gaan, ook een optie.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2443720/2011/06/09/Maak-gebieden-onaantrekkelijk-voorganzen.dhtml

Over ontpoldering : de Hedwigepolder - zin of onzin
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/37998/waarom_wordt_de_hedwigepolder_niet_onder_water_gezet_
http://nos.nl/artikel/246832-rechtszaak-dreigt-om-hedwigepolder.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2443095/2011/06/08/Ontpolderen-is-toch-enige-optie.dhtml
En tot besluit nog een item voor de jongere generatie lezers van de Polderkolder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1425664&h=BoerBoer_onderbroek_hit_bij_jeugd
De Agenda:
22 juni excursie met ZHL en ARK naar de Millingerwaard
25 juni Polderdag Rhoon
27 juni Raadsvergadering
28 juni Voorlichting Gifstort Havendambewoners
29 juni Voorlichting Gifstort Overige bewoners en belangstellenden
Dat was het wel weer voor deze keer. Uiteraard een mooi pinksterweekeinde gewenst, hoewel het van mij wel een
paar nachten mag regenen.
Tot een volgende Polderkolder.
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
We mogen u weer wat bijpraten over een aantal zaken, hetgeen ik uiteraard graag doe. De polderdag staat bijna
voor de deur en dan krijg je met heel veel werkzaamheden en activiteiten te maken die nog op het laatste moment
geregeld moeten worden. De adrenalinekick komt dan vanzelf en het is net Red Bull – het geeft je vleugels.
Polderdag 2011
Het programma is min of meer rond. De meeste toezeggingen zijn nu binnen en ook is duidelijk wie er wel of niet
mee zullen doen deze lustrumeditie. Er zijn weer een aantal “bijprogramma’s” die op diverse locaties zijn
ondergebracht. Zo zal op de Buytenhof Jan-Willem van der Schans een uiteenzetting houden over stadslandbouw,
een mogelijke invulling voor een deel van de polders als moestuin voor Rotterdam. De persberichten zijn uit en ook
de website is bijgewerkt met van alles en nog wat:
De routemap
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=35
De wandelingen
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=33
De fietstochten
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=34
De activiteiten
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=31
De achtergondinformatie
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=32
De persberichten
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=8
Zondagmorgen 11:00 mag ik nog wat bij Studio West-IJsselmonde vertellen (107.1 FM) en maandagmiddag komt
Radio Rijnmond een interview opnemen voor het programma Chris Natuurlijk dat op zaterdagmorgen 25 juni
tussen 08:00 en 09:00 uur wordt uitgezonden, op de ochtend van de Polderdag zelf dus. Daarnaast verschijnt ook
in De Schakel van 23 juni wederom de uitneembare middenpagina (gesponsord door de Gemeente
Albrandswaard) met alle informatie, routemap etc.
Het enig waar we nu op moeten hopen is goed weer. Er is gesmeekt om regen en dat lijkt ook dit weekeinde
voldoende te vallen – maar het zou mooi zijn als het volgend weekeinde in elk geval zaterdag mooi weer en droog
is.
Ontpolderen : noodzaak of een snode zaak
Hedwigepolder blijft nu toch weer droog ? Althans volgens een artikel in de NRC en de landbouwbladen wel:
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/16/bleker-hedwigepolder-toch-niet-onder-water
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1430120&h=NRC:_Rammeke
ns_nat,_Hedwige_droog
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2446508/2011/06/17/Hedwigepolder-blijft-droog-Schorer--enWelzingepolder-onder-water.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/17/kabinet-stelt-beslissing-over-hedwigepolder-opnieuw-uit
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1431120&h=Hedwige_blijft_dr
oog
Kortom, rond dat gebied heeft voortschrijdend inzicht ertoe geleid dat er eindelijk geluisterd wordt naar de mensen.
Hetgeen we ook ooit hopen voor dit gebied. Want de paralle is onmiskanbaar. Ook daar lag een deal en een soort
Planologische Kernbeslissing met een hogere overheid (afspraak tussen Nl en Belgische regering) die dus
blijkbaar heroverwogen kan worden. Waarom zou dan dat met het Buijtenland van Rhoon niet kunnen? Of zijn er
mensen bang gezichtsverlies te lijden? Is men bang voor de eventuele stappen die de groene lobby kan inzetten
als ze hun “speeltje” (750 ha nieuwe natuur) niet krijgen?

Wat weerhoudt de beleidmakers te luisteren naar de bevolking waar bijna geen draagvlak te vinden is voor alle
voorgestelde plannen? En wat is er tegen om eens een keer serieus naar de Boerenvariant te kijken en dat net zo
door te rekenen en kansen te geven als al die andere niet gewenste plannen.
BBL-gronden
Bij de laatste link
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1431120&h=Hedwige_blijft_dr
oog lezen we dat Bleker BBL gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) gaat verkopen aan de boeren om een
deel van zijn plannen te financieren. Dat staat toch in schril contrast tot hetgeen we hier in onze polders zien.
Althans, daar zijn plannen om BBL gronden via de Gemeente door te verkopen aan niet-agrariërs in een gebied
(de Rand van Rhoon) dat toch een agrarische bestemming heeft. Daarover zijn al een aantal ingekomen stukken
en vragen van belanghebbenden op de lijst bij de raadsvergadering van maandagavond 27 juni a.s. –
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1465 . Dus zal dat
wellicht tot discussie gaan leiden…
Nog een discussiepunt : Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL)
De groene lobby aangevuld met wat andersdenkenden vanuit Albrandswaard (vertegenwoordigers PPA,
Gemeente Albrandswaard en Carnisse Grienden) gaan op 22 juni een excursie maken naar de Millingerwaard. Er
zal genoeg ruimte voor discussie in de bus zijn denk ik. Mocht het gesprek toch dood bloeden dan kan er wellicht
een peiling gehouden worden naar de natuurplannen van het ZHL in onze polders. U weet wel,die vereniging die
zich zo hard maakt voor het zuid-hollands landschap. Maar die in hetzelfde “natuurakkerplan Buytenland” laten
noteren dat de bomen op de Schenkeldijk, een van de beeldbepalende karakteristieken in de polder waar ook het
Driepolderpunt staat, dat deze bomen gerooid moeten worden. Omdat dan de polders een meer open karakter
krijgen en er dan ook geen roofvogels in kunnen gaan zitten. Want die vormen een bedreiging voor de nieuwe
natuur……. Hoe kun je het verzinnen, daar moet je echt voor doorgeleerd hebben.
StAB
Van deze Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heb ik vandaag een ruim 5 cm dikke stapel papier ontvangen
hetgeen me door de Raad van State is toegezonden. Je moet om in beroep te gaan tegen een bestemmingsplan
bij de Raad van State een behoorlijk bedrag betalen, maar daar krijg je dan wel wat voor terug. Het is niet het
eerste pakket vanuit diezelfde Raad van State en ik moet onderhand de fundering van mijn werkkamer gaan
onderheien. Dus met de komende natte dagen voor de deur toch wat te doen en daaruit blijkt dat het proces in elk
geval doorgang en voortgang vindt.
Gifstort Rhoon
Ook bij de post vandaag een uitnodiging van de Gemeente Albrandswaard om op 29 juni op het Gemeentehuis te
komen naar een informatieavond van de Provincie over de gifstort en wat er zoals gebeurd is de laatste tijd. Ik heb
de invitatie bijgesloten mocht u interesse hebben, ik kon nog nergens op de gemeentelijke website of in de
Gemeentelijke infopagina van De Schakel een aankondiging ervan zien maar die komt wellicht in de volgende
Schakel wel. Voor de havendambewonmers dus op 28 juni, voor de overige belangstellenden 29 juni, aanvang
20:00 uur
Links:
Common Sense van kabinet :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1429328&h=Nederlan
d_pilotland_natuur
En nog meer:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1428192&h=Kabinet:
_Natuur_wordt_niet_verkwanseld
We kenden al de slagzin “Stop de Groene leugen” – daar hebben ze in Flevoland weer een variant op
gevonden, op zijn Grieks zogezegd: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=81981
Over een polder die geen polder meer is aan de oostkant van IJsselmonde : de Sophiapolder naast
Hendrik-Ido Ambacht
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuni%2FGeschiedenis%2
0Sophiapolder%20vastgelegd%20in%20fotoboek
AGENDA:
22 juni excursie met ZHL en ARK naar de Millingerwaard
25 juni Polderdag Rhoon
27 juni Raadsvergadering
28 juni Voorlichting Gifstort Havendambewoners
29 juni Voorlichting Gifstort Overige bewoners en belangstellenden

Daar wilde ik het maar even bij laten voor dit weekeinde – mocht daar nog reden toe zijn dan volgt er vlak voor de
polderdag nog een editie, we gaan hetzien.
Een prettig weekeinde gewenst.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Vlak voor de Polderdag nog even een bericht vanaf de Oudeweg met de laatste wetenswaardigheden en
nieuwtjes voorzover bekend. Daar ik voor mijn werkgever een paar dagen als gastheer bij de TT van Assen mag
opereren is deze editie dus wat vroeger dan normaal. Bij mij komen vaak allemaal dingen tegelijk samen, zo ook
komend weekeinde waarin we een driedubbele agenda lijken te hebben. Maar rust roest en beter zo dan
wegkwijnen achter de geraniums nietwaar.
Polderdag 2011
Naar aanleiding van de laatste Polderkolder, met daarin linken naar alle routes, beschrijvingen, activiteiten etc. heb
ik geen reacties ontvangen dus denk ik dat het voor iedereen te lezen en te downloaden is. We zullen uiteraard
zorgen voor het nodige materiaal op de diverse startpunten maar het merendeel van de bezoekers zal via De
Schakel de informatie aangereikt krijgen middels een uitneembare middenpagina. Waarin alle relevante informatie
staat. Niet alleen de boeren zijn druk in de weer om zich van de beste kant te laten zien en de erven en schuren op
te ruimen. Ook het Waterschap is druk aan het sloten geslagen en heeft de Schenkeldijk een facelift gegeven.
Al die oude hekken en prikkeldraad met palen zijn geruimd en de distels en brandnetels gemaaid. Dat ziet er
meteen een stuk beter uit zo. Ook de Kunststoelen verschijnen inmiddels verspreid over de diverse akkers en
bedrijven in het landschap en dat voegt toch ook wel wat toe. Kortom : de polders tonen zich zaterdag in al hun
schoonheid en zijn klaar voor de bezoekers.
Ontpolderen of niet?
Op maandag 27 juni staat er een debat op stapel o.a. rond ontpoldering. Bij punt 36 staan onze polders op de
agenda, althans de brief die daarover in januari verstuurd is.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/volgende_weken/details.jsp?parlisnummer=20
11A02175&dayofweek=Maandag&his=0
Het kan dus allemaal lang duren, het debat is een aantal keer uitgesteld. Ook polder Zuidoord komt ter spraken en
de Hedwigepolder. Oftewel allemaal nieuwe natuurprojecten waar eigenlijk niemand op zit te wachten en waar ook
de geldbuidel beduidend leger is dan de groene lobby ons doet geloven. Zie ook de bijgesloten knipsels uit de
Nieuwe Oogst van afgelopen zaterdag.
Excursie Millingerwaard van het ZHL en ARK op 22 juni
Als het goed is, is de bus behouden teruggekeerd vanavond. Het is nog te vroeg en te vers om al verslag te
kunnen doen want ik heb nog niemand kunnen spreken noch een verslag erover ontvangen. Dus dat houdt u van
me tegoed in een volgende editie.
Uit de pers
Ik was nog vergeten te schrijven dat ook de regionale pers de Scholendag-Polderdag goed heeft opgepikt en er
een lovend verhaal over heeft geschreven. Op verschillende bedrijven zijn verslaggevers geweest en hebben
daarna hun positieve ervaringen aan het krantenpapier toevertrouwd, ondersteund met foto’s. Zelf vond ik de term
“Pre-Poldermiddag” voor de scholen in Albrandswaard wel aardig gevonden. Hopelijk zullen de publicaties ook
voor andere scholen aanleiding zijn om volgend jaar deze “Open dag voor de basisscholen” in hun jaarprogramma
op te nemen – wij als organisatie staan er voor open, de boeren gezien de geluiden ook. Zie ook de bijlagen
hierover.
Publicatie geheime stukken
Bijna had ik deze editie van de polderdag helemaal verstek moeten laten gaan zo heb ik kunnen lezen in een
memo van het college naar aanleiding van vragen van de VVD. Het betrof het publiceren van “geheime”
gemeentelijke stukken via de Polderleaks waarover gesproken is in het besloten carrousel over de 6 ha Binneland.
Overigens, zo besloten en geheim is dat overleg ook weer niet geweest want er is een verslag van de
beantwoording van de vragen daarover te lezen op datzelfde gemeentelijke internet.
In de beantwoording van de VVD vragen is terug te lezen dat er juridische stappen zijn overwogen tegen de
schrijver dezes (ik zie op mijn netvlies nog die Julian Assange van Wikileaks als een crimineel worden afgevoerd)
maar dat dit achterwege is gelaten (zie punt 6 van het memo).
Vervelender is echter dat in hetzelfde document wordt aangegeven (punt 4) dat “aan de schrijver is verzocht deze
publicatie van zijn site te halen” . En dat is dus pertinent een onwaarheid in het memo, want er heeft mij noch
telefonisch, noch per mail, noch per brief, noch mondeling zo’n verzoek bereikt. Ik heb daarover op donderdag 16

juni gereclameerd maar verder geen reactie ontvangen vanaf de Hofhoek – dus dat zegt voor mij al genoeg. En
dan laat ik het ook maar vrolijk staan verder.
Voor de geïnteresseerden : zowel het verslag met de beantwoording op aanvullende vragen van die besloten
bijeenkomst als de beantwoording van de VVD vragen zijn terug te vinden onderaan deze pagina, de Polderleaks
over de 6 ha : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60
Links:
Volgens dit verhaal zou Bleker de subsidies voor agrarisch natuurbeheer niet goed onder controle hebben – dat
valt in het niets tegenover al dat andere weggegooide geld voor Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur en
bijvoorbeeld de 170 miljoen die ze hier willen uitgeven aan de transformatie van onze polders.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2446123/2011/06/17/Bleker-geeft-onnodig-veel-natuursubsidieaan-boeren.dhtml
Bleker heeft natuurlijk ook de Zeewuen met de Hedwigepolder een dienst bewezen. Althans zo lijkt het op papier,
maar de meningen verschillen. De premier :
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2011/06/17/rutte-rekent-op-draagvlak-voor-besluit-polder
Nog een mening over de Hedwigepolder :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1431337&h=ZLTO_tevreden_
over_Hedwige
Maar hier zijn ze weer ontevreden: http://www.akkerwijzer.nl/artikel/n/581/zlto-ontevreden-overhedwigepolder.html - het is maar hoe je het bekijkt.
AGENDA:
25 juni Polderdag Rhoon
27 juni 2e Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) praat over EHS, Natuur,
Biodiversiteit en ontpoldering ( agenda )
27 juni Raadsvergadering Gemeent Albrandswaard ( agenda )
28 juni Voorlichting Gifstort Havendambewoners
29 juni Voorlichting Gifstort Overige bewoners en belangstellenden
Voorzover even deze korte editie – veel succes met de voorbereiding iedereen en ik hoop alle lezers en fans in de
polders of de erven terug te zien zaterdag a.s.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ik kan het toch niet laten om nog maar een Polderkolder de lucht in te sturen, want de meeste mensen zullen wel
benieuwd zijn hoe de ervaringen van deze natte Polderdag zijn geweest. En ik informeer u daar graag over in deze
editie van de Polderkolder.
Natte lustrumeditie Polderdag Rhoon
“Elk voordeel hep ze nadeel” is een van de Cruijffiaanse spreekwoorden, en dat was ook deze 5e Polderdag het
geval. Uiteraard konden de akkers en tuinen nog wel wat water gebruiken na de droogte van de afgelopen
maanden. Maar dat dit nu juist overdag op de zaterdag van de Polderdag moest vallen was niet helemaal de
bedoeling. Daardoor lieten een groot aantal bezoekers het blijkbaar afweten, de die-hards in regenkleding en
paraplu’s uitgezonderd.
Toch mag er van een geslaagd evenement gesproken worden, want er was vooraf voldoende publiciteit aan
geschonken in de diverse media. Zowel radio als geschreven pers hadden de polderdag in hun agenda en
planning opgenomen. En de mensen die geweest zijn hebben daar, ondanks de natte omstadigheden, geen spijt
van gehad. Althans, uit de opgetekende commentaren had ook deze dag, na de voorgaande vier droge edities, ook
zeker weer zijn charme. Bijvoorbeeld voor de bejaarden uit de Hooghe Werff en Klepperwei. Moesten ze vorig jaar
in hun air-conditioned busjes blijven zitten vanwege de hitte, nu mochten ze er uit om de diverse uitstallingen,
quizzen en koopwaar te bewonderen en was het bijna te koud voor ze. Maar ook ouders met kleine kinderen
vonden hun weg langs de diverse boerderijen en activiteiten wel. Op de Buytenhof was het gezellig druk en ook de
Welsh pony fokkerij op de Noorburg aan de Nieuweweg had veel mensen over de vloer. De wandeling over de
akkers en langs de boerenerven was vanzelfsprekend met deze nattigheid minder in trek dan andere jaren.
Akkerpad blijft nog een week open…..
Daarom heeft de organisatie in overleg met een aantal boeren besloten dat het akkerpad in elk geval nog een
week langer bewegwijzerd zal worden. Hetgeen betekent dat mensen die de route graag willen wandelen onder
“droge” omstandigheden dit nog t/m 3 juli kunnen doen. Dat de wandel- en fietsroutes goed in de smaak vallen
blijkt wel op de dag dat dit epistel geschreven wordt. Tientallen fietsers en wandelaars bewegen zich op deze
zonnige zondag met de Schakel en plattegrond in de hand door de polders.
Kunststoelen blijven nog langer staan

De uitgezette kunststoelen van het Kunststoelenproject zullen, voorzover weer- en stormbestendig, in elk geval
nog tot en met de oogst op de diverse akkers en boerderijen te zien. De fotowedstrijd die is uitgeschreven zal
lopen tot 1 september 2011. Tot die tijd kan men foto’s mailen naar contact@kunstkring-albrandswaard.nl en
medio september zal de wedstrijdcommissie van de Kunstking de winnaars bekend maken.
De Polderdag in de media:
Uitzending van Radio Rijnmond gemist? Luister hier naar Chris Natuurlijk.
http://rijntest.intermax.nl/podcastgen1.3/?p=episode&name=2011-06-25_chris_natuurlijk_25_juni_2011_192k.mp3
Albrandswaard FM was met het infomagazine van Kees Spronk ook aanwezig op locatie – de uitzending kwam
o.a. Live vanaf de Vossenburg :
10:00 uur
http://albrandswaardtv.nl/stream.php?type=replay&programid=34&item=250620111000
11:00 uur
http://albrandswaardtv.nl/stream.php?type=replay&programid=34&item=250620111100
Ander poldernieuws
Ik heb u afgelopen woensdag geschreven dat er een excursie is gemaakt door een aantal mensen uit de groene
hoek, de gemeente, de lokale belangenverenigingen en de provincie naar de Millingerwaard en Ooipolder om daar
en kijkje te nemen bij Natuurakkers en andere vormen van landbouw die het Zuid-Hollands landschap en stichting
ARK wel zien zitten voor onze polders. Hetgeen we al eerder geroepen en geventileerd hebben via o.a. de
Polderkolder is door deze excursie alleen nog maar bevestigd. Natuurakkers bieden geen soelaas voor de huidige
boeren (bevestigde de bezochte boer tenminste ook) en de Boerenvariant zou de oplossing zijn (zie Via Natura).
Misschien dat nu eindelijk de schellen van de ogen vallen, ook bij de lokale politiek, dat de Boerenvariant een
eerlijke kans verdient om nader uitgewerkt te worden. Steek al die onderzoekskosten met al die verschillende
bureaus en adviseurs (die elkaar wel aan het werk houden) nu eens in één project met draagvlak en dan ben je in
no time uit de patstelling. De boeren willen daarover best in gesprek, maar dan wel als serieuze gesprekspartner
en niet als vijfde wiel aan de wagen. Het verslag van de excursie heb ik onveranderd bijgesloten, hopelijk zal het
niet alleen gelezen maar ook ter harte worden genomen.
En verder…
Ik mocht u vorige week nog informeren dat nu eindelijk die 2e Kamer commissie van ELI bij elkaar zou komen om
te praten over Ontpoldering, Natura 2000, EHS en biodiversiteit maar voor de zoveelste keer is deze vergadering
uitgesteld. We wachten dus maar weer op nadere berichtgeving. . . . .
Links:
Over het project van de Kunstkring Albrandswaard
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1437398&h=Kunst_steunt_bo
eren_Buijtenland
Over de claim van Natuurmonumenten die inmiddels wat is afgezwakt naar nomalere proporties
http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.167.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=357716
Agenda:
27 juni 2e Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) praat over EHS, Natuur,
Biodiversiteit en ontpoldering ( agenda )
is wederom uitgesteld tot nader order, het zijn blijkbaar allemaal hoofdpijndossiers.
27 juni Raadsvergadering Gemeent Albrandswaard ( agenda )
28 juni Voorlichting Gifstort Havendambewoners
29 juni Voorlichting Gifstort Overige bewoners en belangstellenden
Tot een volgende Polderkolder, maak komende dagen nog een wandeling over het akkerpad en geniet van de
polders en de creatieve Kunststoelen !
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden,
Het is bijna een week na de polderdag en u zult de verslagen ook in De Schakel wel hebben terug gelezen. Op de
website is inmiddels nog een Fotoalbum toegevoegd met beelden die Thedie heeft geschoten onderweg. Mochten
en meer foto’s zijn gemaakt dan zie ik ze wel tegemoet en zet ik die er ook bij. Deze week heeft het Akkerpad nog
bezoekers mogen verwelkomen en dat blijft uitgezet en liggen tot en met dit weekeinde. Het lijkt in elk geval droog
te blijven en niet al te warm voor een lekkere stevige wandeling over erf en akker. En dan kunt u gelijk nog even en
blik werpen op de Kunststoelen die nog in het land staan. Niet vergeten foto’s te maken voor de fotowedstrijd – het
beloven mooie wolkenluchten te worden dit weekeinde dus Hollandser kan de polder er bijna niet uitzien.
Keek op de Week – onze Gemeente

Vroeger een mooi item in de uitzendingen van van Kooten en de Bie bij het Simplistisch Verbond. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik me afgelopen maandag in het Gemeentehuis ook deelgenoot voelde van een Simplistisch Verbond.
Gemeenteraadsvergadering 27 juni
Want tijdens de raadsvergadering en het onderwerp over de 6ha Binnenland deed men voorkomen of mijn
Polderleaks het failliet van de gemeente aan het veroorzaken waren. “Onverantwoordelijk en proberen de
gemeente een loer te draaien” waren nog de minste kwalificaties. Dat er tussen neus en lippen gelogen werd alsof
men mij verzocht had om de gewraakte financiële stukken over de 6ha van de site te halen werd maar overheen
gepraat. Liegen mag wel, openheid van zaken geven dus niet. Grappig was wel de opmerking van de NAP dat ze
op de gemeentelijke site nergens stukken over de 6ha kon vinden en toen de website van de Polderdag Rhoon
maar heeft geraadpleegd, waar alles overzichtelijk bij elkaar staat. Elk nadeel heeft zelfs voor de raadsleden weer
zijn voordeel.
En passant werd dan wel over de hoofden van het publiek uitgeroepen dat de schrijver, dacht men, ook in de zaal
zat en wellicht de stukken wel van de site zou willen halen. Dat heb ik dan uiteindelijk ook gedaan maar meer uit
medelijden met de betrokken ambtenaar die de zwarte piet wel zal toegeschoven krijgen. De teksten zijn inmiddels
aangepast. Zie hier, de laatste alinea’s : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60
Hoe goed het College alles voorbereid kwam trouwens ook nog wel ter sprake. Dit is niet de enige grondtransactie
en bouwplan dat de wenkbrauwen doet fronsen, want er werden wat vragen gesteld over de voorgenomen
grondtransactie waarbij grond tegen natuurprijs wordt aangeboden voor projectontwikkeling, een constructie waar
uiteraard wel meer gegadigden voor te vinden zijn. Inmiddels is, na diverse ingekomen stukken van
belangstellenden, het voorstel aangepast en opnieuw rondgestuurd. Wordt dus vervolgd.
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=28489&f=2247a7814454f5eb5f5c476331144c47&attachm
ent=0&c=68723
Ik heb niet alles uitgezeten maar er moet snel beslist worden want anders lopen ze subsidie mis (slim gespeeld
van die natuurjongens natuurlijk) dus met die stok achter de deur zullen we wel een klimaatbuffer met hippische
invulling en een hotel krijgen. Een win-win situatie noemen ze dat want met die klimaatbuffer voldoen we in elk
geval aan het stukje vernatting en natuur en zo kunnen we de rest van de polders droog houden…….
Gifstort Grienden en Haven van Rhoon
Er stond nog een ander heikel onderwerp in de planning deze week en dat was een informatieavond over het stort.
In plaats van 2 separate avonden was nu ineens besloten alles op één avond te zetten. Dus was een uitloop bij het
deel voor de Havendambewoners te verwachten. Er is 3 achtereenvolgende jaren gemeten en daar uit is naar
voren gekomen dat er weliswaar gif de Zegenpolder inlekt maar dat niet te bepalen is of het meer of minder is. Er
wordt niet steeds op dezelfde manier gemeten en ook niet op dezelfde plaatsen en omdat er 10 jaar niet
“gemonitord” is, is er geen historisch vergelijk. Dat hopen ze nu wel te gaan opbouwen. In het stort zelf is sprake
van ernstige verontreiniging, het grondwater richting de grienden is redelijk schoon – het grondwater richting de
Zegenpolder is ook verontreinigd en de afdeklaag op het stort is te dun en ook licht verontreinigd. Op grote diepte
(onder de kleilaag als bodem van hetsort) is het grondwater schoon te noemen. De Provincie gaat in elk geval een
zuiveringszone rond het stort verder uitwerken (in het kader van het nieuwe bestemmingsplan) . Bij de bewoners
en belanghebbenden leefden nog legio vragen die allemaal genoteerd zijn. En welke in augustus/september
allemaal beantwoord zullen worden en naar de mensen toegezonden. Samenvatting van de avond kun je lezen als
volgt:
Men heeft nu 3 jaar monitoring gedaan (2009-2010-2011) naar mogelijk verspreiding en aanwezigheid in het
grondwater. Het verergert (nagenoeg) niet en verbetert niet. De bacteriën doen hun werk en houden het bij.
2009: ernstige verontreinigingen vastgesteld, Zegenpolder: licht verontreinigd, Grienden normaal nivo, Deklaag is
onvoldoende
2010: Nu ook Havendam onderzocht - sloten zijn schoon tot licht verontreinigd, Gemeten wordt toe- of afname
2011: Aanvullend onderzoek: meer peilbuizen, Onderzoek naar oppervlaktewater en grondwater
Saneringsplan: Monitoring / verspreiding grondwater en Nazorg . De afdeklaag wordt hersteld/aangevuld tot
vereiste dikte.
Als er geen Buijtenland (bestemmingsplan) komt blijft e.e.a. beperkt tot monitoring.
Een goed einde en positieve ontwikkeling ; POLDERS BLIJVEN GESPAARD !
In de laatste vergadering van de Tweede Kamer voor het zomerreces heeft CDA-er Ad Koppejan onze
problematiek weer eens op de agenda gezet en een motie ingediend bij staatssecretaris Henk Bleker. Om naar de
Polderdag te komen waren beide kopstukken verhinderd, maar op deze manier doen ze nog veel betere dingen. Ik
heb het debat gistermiddag/avond live gevolgd via het internet-TV van de Tweede Kamer en na lang wachten en
vele discussies over de Hedwigepolder en andere zaken kwam dan ook de ontpoldering bij Albrandswaard ter
sprake in de motie van Koppejan. Ik heb hem bijgesloten plus ook het antwoord van Bleker en de beslissing van de
Tweede Kamer. U moet maar even over de “fouten” heen lezen, het gaat om de strekking van het verhaal en die is
alleszins gunstig.

Een opsteker dus, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Daar het echter het jaar van de boerenzwaluw is
(lees de boer en zwaluw) geeft het wel hoop op een wending ten gunste van het behoud van landbouw in het
gebied. Oftewel, hoop voor de boeren en de boerenvariant.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2011%2Fjuli%2FPolders%20ZuidHolland%20gespaard
Links
De natuur beslist duidelijk zelf wel of ze gecompenseerd wilworden of zelf een oplossing zoekt….
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuni%2FOeverzwaluw%20legt%2
0werk%20Havenbedrijf%20tegen
Met een beetje geluk gaat de provincie die 30 ha die ze na al die jaren uiteindelijk in bezit hebben
welterugverkopen aan de boeren …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1440510&h=Overheid
Voortschrijdend inzicht?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1437357
Agenda
Alles en iedereen lijkt met zomerreces te gaan. De Gemeenteraad, de Tweede Kamer dus wordt alle overleg
opgeschort tot na de zomer. Voor ons even de tijd om de Raad van State stukken nog eens te gaan bekijken en
het advies van de StAB tegen het licht te houden. De Polderkolder zal deze zomer alleen verschijnen indien er
ontwikkelingen spelen die het verschijnen waard zijn. Iedereen, voorzover u het nog tegoed hebt, een fijne vakantie
gewenst en tot een volgende Polderkolder.
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Na één week afwezigheid bereikte mij de eerste mail al “waar de Polderkolder bleef”, “toch geen editie gemist of uit
het mailbestand weggevallen?”. Er wordt al gevraagd of ik de pijp aan Maarten heb gegeven, de computer is
gecrashed, de mailserver in storing staat etc etc. maar niets van dit alles. Het is vakantie en daarmee kwakkeltijd in
de nieuwsvoorziening rond onze polders. En we zijn er zelf ook even een weekje vantussen geweest om bij te
tanken. Echter, om niet straks in een veelvoud aan berichten te verzuipen zal ik wat zaken aankaarten die de
afgelopen maand mijn mailbox zijn gepasseerd en die het vermelden waard zijn.
De motie Koppejan-Lodders Tweede Kamer
Zowel de lokale politiek alsmede de Tweede Kamer zijn met zomerreces en vandaar dat er op de laatste
ontwikkelingen nog niet echt gereageerd is door de verantwoordelijken. De door de Tweede kamer goedgekeurde
motie heeft namelijk aardig wat emoties losgemaakt, zeker het antwoord van de verantwoordelijke staatssecretaris.
Niet ontpolderen maar zonder vernatten kunnen we niet. En alles wordt opgehangen aan het plan Heijkoop dat nog
niemand kent en waar de betrokken boeren en bewoners niet aan mee hebben gewerkt (of aan mee hebben
kunnen werken). De berichtgeving in het AD en De Schakel doen de harten voor het behoud van de polders ook
sneller kloppen. Hoop doet leven (maar ook : veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven).
Inmiddels is de politiek van de eerste schrik bekomen zo lijkt het en ziet iedereen weer kansen. Helaas ben ik wat
dat betreft, door schade en schande met deze gemeente en provincie wijs geworden, iets minder optimistisch. Ze
roepen al jaren van alles maar als puntje bij paaltje komt laten ze toch de oren hangen. Alle beloften en
toezeggingen om de huidige landbouw voor dit gebied te behouden worden met voeten getreden. Maar wellicht is
er werkelijk sprake van voortschrijdend inzicht en gaat er eindelijk een keer echt naar de boeren, burgers en
buitenlui geluisterd worden.
Dus ik heb de strijd ook nog niet opgegeven en blijf met mijn Nuchter B.V. de Boerenvariant de enige oplossing
vinden die recht doet aan alle wensen en partijen. Laat daar nou eens die tekentafelterroristen en de Peter
Verkades etc. een doorgerekend en helder ontwerp van maken. In plaats van iedere keer weer van die
schijnoplossingen en nieuwe ideetjes waar niemand op zit te wachten maar die de gemeenschap wel handen vol
geld kosten. Ik ben geen landschapsarchitect maar wil best meedenken en input leveren aan een plan dat
draagvlak heeft en realiseerbaar is op korte termijn tegen een fractie van de kosten.
Nuchter Boerenverstand = Uitgewerkte Boerenvariant = Kosten in de hand + Behoud van ons mooie
polderland
Vanuit het PPA (Platform Polders Albrandswaard) inmiddels een aantal reacties gelezen die de boeren in dit
verband een hart onder de riem steken en willen dat er in de toekomstige uitwerkingsplannen onverkort wordt
vastgehouden aan een maximaal areaal reguliere landbouw, dus ook deze “advies en denktank” voor de gemeente
zit op eenzelfde lijn. Logischerwijs gesproken zou je daar dus snel uit moeten kunnen komen als … als …. als ….
Ontwerp Uitwerkingsplan Bestemmingsplan
Zoals u weet is dat inmiddels goedgekeurd door de raad. Iedereen heeft een bericht gekregen dat de zienswijze
ongegrond is, veel standaardantwoorden waar ongetwijfeld wel de nodige tijd in gestoken zal zijn. Maar die niet

vrolijk stemmen als zijnde een lokale overheid die meedenkt met de burgers en boeren. Maar die blijkbaar erg
bang is voor maatregelen en acties vanuit de provincie terwijl ze HIER nog de regie over hebben. Als het
bestemmingsplan vast ligt verder niet meer, de inrichting zal dan door de provincie worden gedaan en kunnen we
afscheid nemen van de landbouw en het cultureel erfgoed.
We blijven zitten waar we zitten - Geef die boer een stoel
Het stoelenproject van de Kunstkring Albrandswaard loopt uiteraard nog steeds. De invloed van de natuur is op
sommige objecten al zichtbaar en zo ook de invloed van de mens. Ter identificatie en uitleg zijn zij alle stoelen
naambordjes geplaatst, soms ook in de berm van de nabij gelegen akker of weiland wanneer het object “over de
sloot” staat. Helaas blijken deze niet helemaal weerbestendig en/of bestand tegen de maaimachines van het
Waterschap, dus een aantal ligt bij het schadeherstelbedrijf. Zodra ze gerepareerd zijn zullen ze worden herplaatst.
De kunstwerken zijn er niet minder mooi om overigens en u kunt uw foto’s blijven inzenden tot 1 september
De objecten / stoelen zie hier: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=61
Voor de locaties zie de rode sterren op de plattegrond: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=35
Nog even terugblik excursie Millingerwaard
Hoe kunnen mensen toch meten met twee maten en door verschillende ogen kijken denk ik wel eens. Als ik aan de
ene kant het verhaal (bijgesloten) lees van Thedie Binder, die mee is geweest met deze excursie, en zijn
bevindingen en verslag naast dat van de “Provincie” leg, dan is duidelijk dat wat wij willen en zien in zo’n gebied
niet tot de verveelding spreekt van de provincie, het ZHL en alle andere groeperingen die eventueel de inrichting
van dit gebied zouden moeten gaan verzorgen.
Waar Thedie min of meer een Boerenvariant in de Ooijpolders ziet (gewone op productie gerichte landbouw met
wat meer wandel-, fiets en ruiterpaden, biodiverse akkerranden en natuurvriendelijke oevers) ziet men vanuit de
groene hoek alleen maar natuur- en recreatie doelen. Terwijl daar toch een duidelijk voorbeeld ligt van een
Boerenvariant zou je zeggen, althans in de Ooijpolder. De Millingerwaard wil ik buiten beschouwing laten want dat
is een puur veeteeltgebeuren, en dat hebben we hier nu eenmaal niet (vandaar ook mijn eerdere bedenking tegen
de excursie).
Het verslag (http://www.buijtenland.nl/content/betrokkenen-buijtenland-van-rhoon-bezoeken-millingerwaard-0) en
de blog (http://www.buijtenland.nl/content/buiten-dichterbij )
Over dat laatste kreeg ik overigens van de Provincie nog bericht. Vanaf heden kan iedereen reageren op de
weblogs die het projectteam Buijtenland daar plaatst :
Beste Wim Gé,
Vanaf vandaag kan iedereen reageren op weblogs van het projectteam Buijtenland van Rhoon.
Er staat ook een nieuwsbericht van die strekking op de site.
Met vriendelijke groet,
Marilou Koster
Oftewel, u kunt direct regaren op de blogs en zienswijze van de leden van het team op de Vossenburg. Maar wel
netjes houden natuurlijk.
Andere gebieden – laat het een les zijn …..
In andere streken van Nederland vraagt men zich ook af waar men aan begonnen is. Via Wim Kranenburg ontving
ik 2 stukken uit de Volkskrant waarin grote vraagtekens worden gezet bij zo’n ander nieuwe “natuur- en
recreatiegebied” te weten bij Spaarnwoude. Inmiddels is de pot leeg en wat nu? Maken we er toch een
bungalowpark van! De boeren afschepen met een fooi voor natuur, dan de zaak overhoop gooien en
herbestemmen en als het geld op is inzetten voor rood. Lees de bijgevoegde artikelen er maar op na. Ziet u het
hier ook al gebeuren? De 6 ha Binnenland, waar een hotelvoorzieing moet komen om de kosten te dekken, is nog
maar een begin ben ik bang……
Links – weetjes
Ik heb het al zoveel malen met een link betoogd dat akkerranden in andere delen van Nederland enthousiast
ontvangen en benut worden. Ook de boeren in het Buijtenland willen dat wel alleen wil de provincie hier deze
stellingname en de toegevoegde waarde er niet van inzien. Het is niet “natuur” genoeg, alleen natuurakkers,
grazige bloemweiden en kruidenvelden voldoen volgens hen aan hun doelstelling voor het gebied:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1459789&h=Boeren_enthousi
ast_over_akkerrandbeheer
Nog een akkerrand, nu tevens in gebruik als wandelpad – ook een optie en gebruiksmogelijkheid uiteraard
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1458903&h=Wandelpad_Ron
dom_de_akker_geopend
Wandelen over het Akkerpad en het Vossenpad …. Wij realiseren het nog zonder subsidie met vrijwillige inzet van
de boeren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1457742&h=Groningen_steun
t_wandelroute_boerenland

Agenda:
Niet veel te melden – de gemeenteraad komt pas op 26 september weer bij elkaar blijkens de agenda en voor de
diverse carroussels is de agenda nog leeg.
Voor die tijd komt de organisatie van de Polderdag wellicht nog met een evaluatie/bijeenkomst van de polderdag
2011 – met uiteraard wat eten en drinken.
Dat was het wel weer voor deze keer – hopen dat het weer verbetert en we de zon weer mogen verwelkomen. De
granen moet gaan afrijpen en gedorst worden.
Tot een volgende polderkolder
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
U zult zich afvragen wat er te melden is – eigenlijk niet veel. Maar er is mij verzocht of ik in de Polderkolder
aandacht zou willen schenken aan de vermissing van Binky, de trouwe viervoeter van de familie van de Ven uit het
Weegje. Daar we op de wereld zijn om elkaar te helpen, en dat zeker in de polders met onze sociale
verbondenheid, zend ik het bericht derhalve ook gaarne mee in bijlage. En niet alleen in de polders en het dorp,
ook in Portland en Carnisselande wonen veel abonnee’s op deze Nieuwsbrief dus wellicht bereiken we iemand die
Binky gezien heeft.
Rectificatie:
Ik ben gewezen op een storende fout in mijn vorige Polderkolder (vakantie nog in de kop moet u maar denken). In
de vorige Polderkolder schreef ik het volgende :
“Oftewel, u kunt direct regaeren op de blogs en zienswijze van de leden van het team op de Vossenburg. Maar wel
netjes houden natuurlijk”
Dit moet natuurlijk zijn reageren op het team van de Vlakkenburg, het tijdelijk onderkomen van de provincie aan de
Essendijk 24
Reactie van een trouwe lezer, d.d. donderdag 28/07
Goedemorgen heer Warnaar,
vanochtend een heel artikel in de SPITS over staatssecretaris Bleker die de boeren zou bevoordelen. Een
opmerkelijke zinsnede in dit artikel wil ik u niet onthouden. Bleker werkt met zijn "hardhandige" houding polarisatie
tussen boeren en natuurbeheerders in de hand. Zou er dan toch nog licht schijnen aan de horizon?
MvGr.,
Ik heb het web er even op nagezocht en vond ook dit artikel daarover:
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/07/bleker-bevoordeelt-boeren
Links:
Het klinkt wel hard maar het is in elk geval duidelijk. De Haarlemmermeer vindt Schiphol belangrijker dan boeren
volgens hun visie 2030. Benieuwd wat er in de Toekomstvisie van Abrandswaard 2025 komt te staan. Ook zo
duidelijk? http://www.nieuwsgrazer.nl/Kszk/LsGg
Als u toch op de website van de gemeente bent : vergeet dan niet de poll in te vullen bij
http://www.albrandswaard2025.nl in de rechter zijkant.
Dat was het wel weer – tot een volgende keer
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Hallo polderbewoners en belangstellenden,
Hoewel het nog niet echt wil zomeren, het weer wisselvallig is en er maar sporadisch een combine door het graan
gaat is het toch een pracht in de polder. Ik maak nog graag ’s avonds een rondje op de fiets en als je weet waar je
moet zijn en waar je op moet letten biedt onze boerennatuur enorm veel afwisseling en een diversiteit aan dieren
en planten. De patrijzen die van huis uit nogal mensenschuw zijn (tsja er komen ook mensen de hond uitlaten, zelf
wandel ik er ook graag met dat kalf van ons) zitten meestal op hun vaste kavels, van de hazen, konijnen en
fazanten wemelt het en als je je polder kent zie je ook een paar reeën. Die kunnen echt onverwacht voor je staan
en geruisloos verdwijnen. En wat is het dan toch mooi en waarom zou dat allemaal op de schop moeten.
Stop de ontpoldering bij Albrandswaard
Ook elders begint het te mooier te worden en lijkt de zon te gaan schijnen want we worden de laatste tijd steeds
vaker met berichten geconfronteerd dat niet alleen de boeren en bewoners van Albrandswaard tegen de
ontpoldering van de polders hier zijn, maar dat er ook op hoger niveau twijfels zijn over het nut van de

voorgenomen plannen. Hadden we op 30 juni de aangenomen motie in de Tweede Kamer van Koppejan (CDA) en
Lodders (VVD), nu zijn er ook bij de Provinciale Staten vragen gesteld waarom deze plannen worden doorgezet
zonder dat er enig draagvlak voor is. Als zometeen iedereen terug is van vakantie hopen we dat er eindelijk
duidelijkheid komt over hoe de motie moet worden geïnterpreteerd en of we echt de vlag uit kunnen steken. Ik hou
me voorlopig nog maar vast aan het beroep bij de Raad van State dat diverse mensen hebben aangespannen.
Afgelopen week was er dus veel reuring over de ontpoldering Albrandswaard in de kranten en op de diverse
websites te lezen:
http://zuidholland.vvd.nl/actueel_5368/38962
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Faugustus%2FVVD%3A%20ontpo
ldering%20Albrandswaard%20stoppen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1468457&h=VVD:%20impass
e%20Buijtenland%20doorbreken
Waarmee we de lokale politiek lijken te overstijgen en dat is denk ik ook maar beter. Die hebben het nog niet
verder gebracht dan een fout bestemmingsplan en hebben hun eerdere beloften daarover niet gestand gedaan.
Het is goed dat ze dat inzien en nu proberen op provinciaal niveau en landelijk het tij te keren, alleen is de vraag tot
in hoeverre dat nog lukt. Teveel weggegeven uit angst voor de provinciale dwang en hun principes laten varen.
Want angst is nu eenmaal een slechte raadgever…..
Schiezone
Het bezwaar dat diverse personen en verenigingen hebben ingediend tegen de ontpoldering van de Schiezone bij
de Raad van State was ook volop in het nieuws. Die mensen daar zitten in hetzelfde schuitje, daar staat ook bij
elkaar 150 ha (Schiezone en Vlinderstrik) op de tocht. Is ook een onderdeel van de “compensatie voor de Tweede
Maasvlakte” maar dat is allemaal al lang achterhaald – die compensatie heeft door Europese regelgeving op zee
plaats gevonden. De VTM (Vereniging tegen Milieubederf) heeft zich voor de Noordrand ingezet maar dezelfde
club heeft ook overigens een bord heeft gesponsord dat bij het Driepolderpunt staat. Wel grappig om te zien hoe
de mensen op de website van Radio Rijnmond reageren, ook daar geen draagvlak.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuli%2FNatuurorganisatie%20wil
%20polder%20Overschie%20behouden
Waarom tegen de ontpoldering tussen Rhoon en Barendrecht
Men vraagt mij wel eens wat ik tegen natuur en recreatie heb. In principe niets,, ik geniet ook van de
(boeren)natuur en recreeer ook graag in de polders of andere gebieden, maar als we dit over onze kant laten gaan
is er straks op heel IJsselmonde geen akker of boer meer over. In West-IJsselmonde zijn Hoogvliet en Poortugaal
inmiddels wel vol, daar is geen agrarische activiteit meer te vinden. Maar ook Oost-IJsselmonde gaat geheel
verloren aan recreatie en natuur (zie de bijlage en www.zuidvleugel.nl ) . Er blijven alleen nog wat kassen over
maar de eens zo welig tierende akkerbouw en groententeelt van de koude grond is straks helemaal verdwenen.
Alleen hier op Midden-IJsselmonde hebben we het tot op heden kunnen bewaren en dat moet vooral ook zo
blijven. Zodat de mensen uit stad en dorp kunnen zien hoe hun eten op tafel komt, kunnen genieten van het open
cultuurhistorische landschap en de boerennatuur. Met alle andere argumenten en voordelen die ik regelmatig naar
voren breng. Dus daarom.
Bezwaar maken tegen het Uitwerking Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon
Omdat het allemaal weer mooi in de vakantietijd gebeurt (toeval bestaat niet, elke keer weer), herinneren we u nog
maar even aan het volgende. Het college van B&W van de Gemeente Albrandswaard het uitwerkingsplan op 28
juni (ongewijzigd) vastgesteld. De publicatie van het plan heeft enige dagen later plaatsgevonden, waarmee de
periode is ingegaan waarbinnen door indieners van zienswijzen op het uitwerkingsplan, tegen (onderdelen van) het
vastgestelde uitwerkingsplan (bij de raad van state) beroep kan worden ingesteld. De laatste dag dat dat kan is 18
augustus 2011. Meer info hierover kunt u teruglezen op de website van de gemeente
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=3485&stukid=689
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De andere kant van de medaille
Dat is dat het proces, ondanks bezwaren en beroepsprocedures, het ontbreken van een inrichtings- en
beheersplan en noem maar op vrolijk verder gaat. Er wordt volop rondgetoeterd dat de heer Jan Heijkoop met een
inrichtings/ en beheersplan komt dat ruimte geeft aan de boeren, dat er niet ontpolderd zal gaan worden enzovoort
maar die berichten zijn in Den Haag nog niet doorgesijpeld. De Provincie is wat dat betreft niet te stoppen en doet
haar uiterste best om die 150 miljoen uit te geven. Waarschijnlijk in de hoop dat ze straks naar voren kunnen
brengen “dat er inmiddels zoveel is gedaan en uitgegeven dat ze nu echt niet meer terug kunnen ….”. Ze hebben
gewoon veel te veel geld en willen dat ten koste van alles uitgeven. Eerst door zichzelf aan het werk te houden met
project op project want ze mogen hun overschotten niet meer in aandelen (Ceteco) of dubieuze IJslandse banken
investeren. En elkaar natuurlijk de hand boven het hoofd houden, want als je bij de provincie weg moet vanwege
wanbeleid word je later als goedmakertje toch wel weer op een leuke positie gemanoevreerd als interim
burgemeester of zo. Zo werkt dat gewoon.

Een van die projecten welke dus ook worden doorgezet, is het project Kunst in het Buijtenland (daarmee bedoel ik
dus niet het Kunststoelenproject, dat op het tegengestelde gericht is, de polders zo laten). Er zijn 2 kunstenaars
uitgekozen om een project te realiseren in de polders, die uitgaan van ontpoldering en het vertrek van de huidige
productiegerichte landbouw. Om een indruk te krijgen wat ze zouden willen gaan opzetten en wat daarbij de rol van
de lokale bevolking kan zijn verwijs ik graag naar hun websites waarin daarover uitleg wordt gegeven plus de
mogelijkheid om te participeren en mee te denken.
Jeroen van Westen: http://www.tussentonen.nl
Esthervan der Wiel : http://werkplaatsbuijtenland.nl
Neemt u er gerust de tijd voor, het is heel interessant om te lezen wat ons allemaal te wachten staat en wat de
gedachte daarachter is. Veel leesplezier !
De cultuurhistorische waarden van de polders
Worden de komende tijd vastgelegd, op papier gezet en dan latergebruikt om er over te communiceren. Ze zetten
het hele gebied verder op zijn kop en vernietigen alle elementen die de polders gemaakt hebben tot wat ze zijn
maar straks kunt u lezen hoe de cultuurhistorische waarde was. Op borden, op de website / heel handzaam en
overzichtelijk allemaal, hoef je niet meer te zoeken. Plan http://www.buijtenland.nl/nieuws/223
Links
Die percelen suikerbieten bij de boeren zijn niet alleen goed voor de voedsel- en suikerproductie maar ook als
biotoop voor zeldzame vogels:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1469364&h=Citroenkwikstaart
_broedt_in_bieten
Nogmaals : een linkie voor Binky:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/augustus/02/wie_weet_waar_binkie_is_
Agenda:
Tot 1 september loopt nog het Kunststoelenproject met de daaraan gekoppelde fotowedstrijd (zie ook De Schakel
van deze week)
De lokale politiek komt pas weer eind augustus en september (carroussels) of eind september (raadsvergadering)
bij elkaar – officieel nog geen agenda’s
Dat was het wel weer voor deze keer – een fijn weekeinde gewenst.
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