Polderkolder 221 – 230
221:
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Een editie weer met weinig verheffend nieuws, maar meer om de gang en de moed er een beetje
in te houden. De wekelijkse “gewoonte” zonder dat het en sleur moet gaan worden weer oppakken
en de laatste informatie die ik heb kunnen verzamelen met u delen. Dat was afgelopen week niet
veel, mede door het eerste onderwerp:
Impasse Heijkoop
U kunt het in de bijlage lezen en hebt het ook ongetwijfeld in de regionale bladen en vorige
Polderkolder teruggelezen. Er moet in de ogen van de provinciale en lokale politiek wat gebeuren
om de impasse rond het Buijtenland van Rhoon te doorbreken. Duidelijk is wel dat alleen de
Boerenvariant draagvlak bij boeren en bewoners zal opleveren, vandaar ook mijn herhaalde
oproep om deze variant te schetsen en door te rekenen. Ze huren voor elk wissewasje een
adviesbureau in, dus kan dat nu ook wel van die 150 miljoen want met de Boerenvariant blijft daar
genoeg van over. Hoewel, er worden op het Gemeentehuis ook wel adviesbureaus ingehuurd die
een rapport en advies opstellen waar dan weer niet naar wordt geluisterd, maar dit terzijde. Met
geheime plannen van Heijkoop, die zonder inbreng van boeren en bewoners zijn opgesteld, heb je
verder weinig, daar kan niemand iets mee denk ik. Zoals er gezegd wordt “het is meer theorie dan
praktijk” dus wat heb je daar dan aan. En het is niet Heijkoop die het overleg met de boeren
stillegde, maar de boeren zijn zelf uit het overleg gestapt omdat Heijkoop geen speelruimte en
toekomstperspectief voor hen had. Naast het feit dat ze een beroepsprocedure bij de Raad van
State hebben lopen en dat niet in gevaar willen brengen. En de gemeente staat vooraf al
buitenspel natuurlijk met hun foute bestemmingsplan – die zullen nu, blijkt ook uit de reactie van
wethouder van Praag, niet om de bestemming en invulling natuur en recreatie heen kunnen. Een
voldongen feit waar ze zichzelf voor hebben gesteld door eerdere beloften en raadsbesluiten te
negeren. Een gemiste kans - L’histoire ce répète.
Gemeentegids Albrandswaard
De nieuwste editie ook ontvangen en gelezen dat de gemeente nog steeds praat over het
Landschapspark Buytenland? Die naam is al een tijdje niet meer in zwang.
Kunststoelenproject Buijtenland van Rhoon
Loopt nog tot 1 september, dus u heeft nog de kans om een foto (of meer) te maken daarvoor –
meer info zie http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=61
Samenvatting Polderkolders 211 – 220
Voor het archief mag ik u ook weer de samenvatting van de laatste 10 Polderkolders aanbieden.
Overigens ook te lezen op onze website http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
De scholen gaan weer beginnen
Hoewel we zelf uit de naar school fietsende kinderen zijn, toch een oproep om op deze kwetsbare
groep verkeersdeelnemers te letten. Maandag a.s. beginnen de basisscholen, een week later de
middelbare scholen. Vooral bij de eerste groep veel “beginnende’ deelnemers aan het verkeer en
zeker op onze overdrukke polderwegen met sluipverkeer in de ochtend- en avondspits een niet te
onderschatten gevaar. Dus let goed op. De dijken en polderwegen hebben slechte bermen vol
gaten en afbrokkelende randen, dus uitwijkmogelijkheden zijn er niet. Komtdaar nog een windje bij
in deze herfstachtig aandoende zomer dan kan zo’n kleine onverwachte slingers maken. Wees er
op voorbereid!
Links:
het bericht over de impasse van Heijkoop maar dan nu op de website van Nieuwe Oogst
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1472012&h=
Plan%20Heijkoop%20moet%20impasse%20doorbreken
Het zal toch zeker niet ... ? Dat ze rond de steden meer gaan bouwen en zo de rand van Rhoon en
de polder Albrandswaard met rood gaan inkleuren?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1475109&h=
Zuid-Holland:%20%20minder%20nieuwbouw
Als mensen zich gaan bemoeien met de natuur gaat er meestal wat mis en moet er gecorrigeerd

worden. Door jagers, die daarop dan weer worden aangekeken. Maar of het nu het overschot in de
Oostvaardersplassen zijn of het teveel aan ganzen : het begint bij “ons idee” over wat goed is voor
de natuur in p[laats van het de natuur zelf te laten reguleren
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/2847321/2011/08/12/Afschieten-alleen-isgeen-oplossing.dhtml
Nog zoiets: we gaan kostbare landbouwgrond omzetten in nieuwe natuur – wie gaat dan de
volgende generatie te eten geven zonder legbatterijen, kunstmest, bestrijdingsmiddelen,
viskwekerijen etc.? http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2844109/2011/08/10/VNWereldbevolking-groeit-miljard-meer-dan-gedacht.dhtml
Dat was het wel weer – de gemeenteraad komt pas op 26 september bij elkaar, voor die datum
staat er nog 2x een carroussel ingepland maar daarvan is nog geen agenda bekend. Uiteraard
kom ik daar op terugals er meer nieuws te melden is. Komende week, afhankelijk van het weer en
of “de boer” niet aan het oogsten moet, hoopt het polderdagcomité even bij elkaar te komen voor
de evaluatie en het prikken van een datum voor de afsluitende BBQ. Daar hoort u ook nog wel
van. En verder is het wachten op nieuws die de huidige stilte voor de storm moet doorbreken.
222:
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met een bloemlezing vanuit het Poldergebied tussen Rhoon en Barendrecht.
Plus zaken die spelen in aanverwante gebieden die met dezelfde problematiek te maken hebben.
Beantwoording Statenfractie n.a.v. Motie Tweede Kamer
De CvdK in Zuid-Holland (Jan Franssen) heeft als voorzitter van Gedeputeerde Staten de vragen
van zijn partijgenoten van Santen en Noordermeer (VVD) beantwoord. Daar wordt je natuurlijk
weer helemaal niet vrolijk van. Het zal allemaal formeel wel kloppen, maar het is vooral politiek
lees je tussen de regels door. In elk geval is duidelijk dat er met geen woord over de missie van
zijn protégé Jan Heijkoop wordt gesproken als iemand die wellicht de oplossing inzake de invulling
aan kan dragen. Blijkbaar ziet de Provincie dat als een heilloze missie, zeker omdat het een plan is
waar de boeren niet in gekend zijn of aan mee hebben gewerkt. En daar gaat het tenslotte om, die
lijken mij toch de eerste gesprekspartner te zijn voor zoiets. De brief heeft wel een aantal reacties
losgemaakt waarop ik vaak ben ingecopieerd. En ik denk dat het goed is voor de beeldvorming dat
ik die aan u meegeef. En niet alleen voor de bewoners ne belanghebbenden, maar vooral ook in
de hoop dat ze op het Provinciehuis ook gelezen worden – zie zoekers naar dat draagvlak weet u
wel. Ik heb ze “geanonimiseerd” om een duur woord te gebruiken, en ze als bijlage bijgesloten in
volgorde van binnenkomst.
Uiteraard is dit ook koren op de molen van de Provinciale werkers vanuit de Vlakkenburg dus die
hebben het gauw geplaatst als het enige evangelie – opdat ze toch maar onverdroten verder
kunnen zonder naar de bewoners te luisteren want baas Franssen heeft gesproken :
http://www.buijtenland.nl/nieuws/227
Verstand van zaken
De heer Jan Heijkoop zou, aangesteld als deskundige en kenner, met de boeren uit
Albrandswaard in overleg gaan om een beheers – inrichtings - uitwerkingsplan te maken. Evenals
een aantal andere partijen, die je dat misschien niet kwalijk zou kunnen nemen want die hebben
alleen maar groen en recreatie voor ogen, komt ook hij nu weer op de proppen met een project in
een veenweidegebied waar melkveehouderijen goed gedijen. Maar daar we hier te maken hebben
met een akker- en tuinbouwgebied zijn heel veel van de opties die in het artikel geopperd worden
op voorhand al een utopie en onmogelijk. Daar zal het wel werken, hier wordt de enige
melkveehouder geconfronteerd met een recreatiebestemming en een natuurzone c.q. water op zijn
land. Dus weinig om op verder te boeren me dunkt. Maar ze houden elkaar wel lekker aan het
werk zo.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1477934&h='
Oukoop_voorbeeld_Buijtenland'
Polder BBQ
Het Polderdagcomité is bijeen geweest en heeft de afgelopen Polderdag tegen het lichtgehouden.
Vanwege het weer zijn een aantal zaken letterlijk en figuurlijk in het water gevallen en er zijn geen

grote problemen boven komen drijven. Het was jammer voor alle inspanningen die door de boeren,
hun gezinnen, vrijwilligers en andere partijen zijn gedaan maar na 4 eidities onder een gunstig
gesternte kwam de vraag om regen door de boeren nu wat vervelend uit. En het is sindsdien ook
alleen maar kwakkelen geweest, een reden waarom we met de afsluitende BBQ wat aan het
aarzelen zijn geweest. Nu ziet het er echter naar uit dat de graanoogst deze en komende week
binnen gehald kan worden, dus kun je wat gaan plannen. Maar daar ook de aardappeloogst weer
voor deur staat kun je beter niet naar september gaan, afgezien ook van de kortere avonden en
dalende temperatuur.
Vandaar dat het comité heeft besloten om op zaterdag 27 augustus de Polder BBQ te organiseren.
Iedereen die op enig manier betrokken is geweest bij deze Polderdag (beschikbaar stellen van
land, openstellen bedrijf, kunstproject, vrijwilligers, jagers, menners, chauffeurs, schoolleiding,
sponsoren noem maar op) zullen worden gevraagd – indien u ook mee heeft geholpen en geen
uitnodiging per mail van me ontvangt gelieve deze Polderkolder dan als zodanig te zien. Ik word
ook een dag ouder en vergeet ook wel eens wat.
De opzet zal gelijk zijn als vorig jaar. Er zal een pot zijn voor een vrijwillige bijdrage, eten en
drinken zal centraal worden ingekocht en ik hoop weer op de medewerking van de boeren en
boerinnen met het bereiden van wat salades. Die vielen vorig jaar goed in de smaak. We beginnen
weer rond borreltijd en ook nu hebben Cockie en Leo Kooijman hun boerderij weer ter beschikking
gesteld. We hopen er weer een gezellig samenzijn van te maken. Dit weekeinde meer nieuws
daarover aan de betrokkenen.
Het verleden is ook het heden
Vorige week en ook deze week berichten in de lokale media over het “aardappel lezen” op
zorgboerderiij de Buytenhof. Ze doen daar aan hele goede PR want bijna wekelijks is er wel een
programma of wat nieuws te melden, dat is goed voor elkaar. Maar er wordt inzake dat aardappel
lezen ook wel een beetje een verkeerd beeld geschapen, namelijk dat dit VROEGER gewoon was
dat mensen na het rooien van aardappelen of uien de restanten van het land van de boer mocht
rapen, het zogenaamde “lezen” . In vroeger tijden werden zelfs korenaren gelezen om zelf brood te
kunnen bakken (en niet alleen in de Bijbel waar de arme Ruth en Naomi aren mochten lezen op
het land van Boaz). Het lezen is ook in onze polders nog steeds de normaalste zaak van de
wereld, gebeurt elk jaar en de boeren vinden dat ook goed. Graag zelfs, want de in de grond
achtergebleven aardappelen en uien kunnen het volgend jaar weer kiemen en uitlopen en vormen
dan een mogelijke ziektebron. Dus dat romantiseren van de landbouw is wel leuk, maar ook bij de
moderne commerciële huidige agrarische ondernemer mag men NA de oogst lezen. Dit even voor
de juiste beeldvorming.
Links
De Hedwigepolder was weer flink in het nieuws afgelopen periode. Naast de ontdekking van een
historische dijk zijn de Belgen alvast begonnen met graven :
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2850283/2011/08/15/Voorstanders-behoudHedwigepolder-krijgen-hulp-uit-onverwachte-hoek.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1478046&h=
Oude-dijk_ontdekt_in_Hedwigepolder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1477785&h=
Protestactie_Hedwigepolder
Daar zijn ze weer : akkerranden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1479130&h=
600_Kilometer_bloemrijke_akkerranden
Muggenplaag wordt eerst uitgetest om geen woonwijk te plannen in de buurt van moerassen etc –
maar wat dan als de wijk er al is en we gaan een zoet-klei-oermoeras ernaast aanleggen?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1477904&h=
Onderzoekers_cre%C3%ABren_muggenplaag
Agenda
27 augustus: Polderdag BBQ
29 augustus: Caroussel met o.a. procedure van de verkoop BBL gronden (19:45 – Griffiezaal)
agenda zie hier:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=144
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Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder !
223:
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik had u vanavond willen verblijden met een verslag van de geslaagde Polderdag BBQ. Ook had ik
al weer mijn mening gevormd en aan u willen ventileren over een aantal artikelen en links die ik
her en der gevonden had. Maar ik heb gemeend dit alles te moeten laten omdat wij vandaag
geconfronteerd zijn geworden met zeer droevig nieuws.
De man van Plonie Rooimans, Arie Vermaas, is namelijk onverwacht op 60-jarige leeftijd
overleden. Plonie is al vanaf de eerste Polderdag bij de organisatie en ons comitie betrokken en
het moet voor haar een groot verlies zijn. Vorig jaar waren ze samen nog aanwezig op de
afsluitende Polderdag BBQ, dit jaar moesten ze helaas verstek laten gaan omdat ze een weekend
van hun grote gezamenlijke passie hadden. Namelijk een uitje met de boot naar Zeeland voor een
jaarlijkse samenkomst van dezelfde type boten.
Arie was voor Plonie haar steun en toeverlaat en werd op de diverse vergaderingen steevast door
haar naar voren gehaald als referentiekader. “Daar zou je mijn Arie geen plezier mee doen, dat
zou mijn Arie anders doen” kwam talloos naar voren om ons, de mannen van het organiserende
comité, op de plaats te zetten. Hij was haar klankbord en haar maatje en het moet voor haar een
enorm gemis zijn om alle dagelijkse zaken en zorgen niet meer met hem te kunnen delen.
Uiteraard denken we in deze dagen aan haar en haar familie en wensen hen de kracht om dit
verlies te kunnen verwerken.
Mede namens Adjan Vos en Thedie Binder van het Polderdag comité
224:
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden.
Na een enerverende week toch de draad van het dagelijkse leven maar weer opgepakt, maar niet
zonder een verzoek in te willigen dat mij vanuit diverse kanten is toegezonden. Namelijk om even
een adres van Plonie door te spelen opdat mensen hun steun kunnen betuigen bij het verlies van
haar man. Plonie Rooimans, De Warnaar 51, 3171 EN Poortugaal.
Daar ik vandaag een snipperdag had opgenomen, maar vanwege het weer weinig buiten kan
doen, dus maar de Polderkolder cyclus weer ter hand genomen en een samenvatting van poldergerelateerd nieuws voor u op een rij gezet.
Polderdag BBQ
De afsluitende BBQ bij de familie Kooiman aan de Koedood (nogmaals dank voor hetopenstellen
van de schuur) was weer erg gezellig. De “boerinnen” hadden weer volop salades gemaakt en ik
heb voor een kleine 40 mensen het vlees mogen garen. Leuk was, naast de komst van een aantal
polderpensionada’s, ook de aanwezigheid van divers kunstenaars van Kunstkring Albrandswaard.
Welke deze editie hadden aangegrepen voor hun kunststoelenproject ter ondersteuning van het
behoud van de polders. Hun inzet en presentie werd door iedereen zeer op prijs gesteld en er was
voor zowel de deelnemende boeren als de kunstenaars een klein aandenken in de vorm van een
fotoboekje met de afbeeldingen van hun werken. Het weer werkte een beetje mee, het was wel
wat winderig en koel, maar in elk geval geen onweer en regen zoals vorig jaar. We kunnen al met
al dus terugzien op een geslaagde afsluiting van het evenement, ondanks het verregenen van de
polderdag zelf. Oftewel : wordt vervolgd!

Kunstproject
Hierboven al even aangehaald, het kunstproject “we blijven zitten waar we zitten” ook bekend als
”geef die boer een stoel”. Het Kunststoelenproject van de Kunstkring Albrandswaard is officieel
afgelopen per 1 september. Een enkel object moet nog worden teruggehaald en “de kudde
schopstoelen” op de Molenpolderse Zeedijk zullen naar het zich laat aanzien een permanente
status kriigen om aandacht te vragen voor de polders en het behoud ervan. Wellicht moet er nog
een tekst bij komen om uitleg te geven voor de “toevallige” voorbijganger, want het staat wel op
een mooi punt met veel “traffic” er langs. Dus daar wordt nog even op voortgeborduurd.
De meeste kunstenaars hebben hun object een nieuwe bestemming en plaats gegeven, dus zal de
herinnering er aan blijven voort leven. Zodra er meer bekend is over de daaraan gekoppelde
fotowedstrijd zal ik u uiteraard informeren.
Nieuw project: PaardenKrachten voor de Polder
Zoals wellicht bekend (zeker de mensen die alle bezwaarschriften en beroepen doorspitten zullen
er niet van opkijken) zijn wij al een tijdje bezig om onze landschapstuin her in te richten en om te
toveren tot een beeldentuin. Dat is een meerjarig project dat vooral qua inrichting veel
voorbereiding vraagt. We zijn begonnen met de beplanting want dat vraagt de meeste tijd
uiteraard, bomen en struiken doen er wat langer over alvorens er enig massa en beeld van de tuin
zichtbaar is.
Om de bomen en struiken wat meer tot hun recht te doen komen en de tuin tot de verbeelding en
uit het landschap te lichten (tenslotte schrijven de “kenners” in hun verweerschriften en zienswijzen
dat ons landgoed zich niet onderscheidt van de andere percelen om ons heen), hebben we een
20-tal Kunstpaarden kunnen bemachtigen. Die nu als een soort kleurrijk collectief het beeld in dit
deel van de polder een iets ander aanzien geven, zoals gewenst door de gemeente en provincie.
De recreatieve functie vorm gevend en dan vooral door het geschikt te maken voor paarden. De
“horsificatie” van het landschap, zoals ’s Rijks Landschapsadviseur Dirk Sijmons dit enkele jaren
terug in Delta voorstelde aan de aanwezigen bij de presentatie van zijn ideeën over de polders.
We doen dus vrolijk mee in die gekte en via het CHIO hebben we beslag kunnen leggen op een
20-tal Kunstpaarden, zoals die afgelopen maand augustus verspreid door Rotterdam hebben
gestaan. Het zijn paarden, beschilderd door kunstenaars uit de regio groot Rotterdam,
voorstellende diverse onderwerpen die de aandacht moesten vestigen op het EK Dressuur en het
CHIO in Kralingen. Oorspronkelijk waren het er 25, maar een aantal hebben de aanslagen van de
Rotterdamse belhamels niet kunnen weerstaan. Deze zijn onherstelbaar vernield of zelfs helemaal
van de kaart verdwenen om wellicht een zolderkamer of kroeg op te sieren. De 20 die de expositie
wel hebben overleefd zijn bij ons aan de Oudeweg afgeleverd – zestien hebben we inmiddels
geplaatst, vandaar de andere “enerverende” kant van de afgelopen week. De rest proberen we
momenteel met pur-schuim, polyester en een lik verf weer toonbaar te maken. Als alles klaar en
geplaatst is (we hopen gezien onze drukke agenda eerste week oktober) zal de tuin open gaan
voor het publiek. Met een beschrijving van de kunstenaars en kunstwerken in catalogusvorm die
de bezoekers wegwijs maakt. Zie het als een veelkleurige multi-culti invulling van een stukje polder
waarbij de expositie “Paarden in de stad” transformeert naar “Paarden in de polder”. De eerste
Rotterdammers die komen recreëren in ons buitengewone buitengebied : Van PaardenKracht tot
PaardenKunst tot PolderKunst tot PolderKolder.
De Commissaris van de Koningin Jan Franssen
Wie kent hem niet – onlangs geanalyseerd en gefileerd in het AD hoe hij partijgenoten en vriendjes
in het zadel en aan een carrière helpt. Van Ceteco-affaire tot burgemeesters in Schiedam. Hou
hem te vriend en je hebt je kost verdiend. Niemand durft hem dan ook tegen te spreken uit angst
zijn/haar loopbaan op het spel te zetten, zeker niet binnen en rond het Provinciehuis. Maar ook de
door hem benoemde burgemeesters, zoals onze onlangs voor 6 jaar herbenoemde Harald
Bergmann. Die zal echt niet in de hand gaan bijten die hem voedt. Dus de regie gaan voeren over
alle plannen, zoals eerder beloofd op een presentatieavond in Delta, zal hij niet doen.

Intussen kan Franssen zonder commentaar verklaren dat onze polders nat gaan worden, want
daar zal niemand tegen in gaan. Erger nog, hij voelt zich gesterkt door het uit onze
gemeentekoker vastgestelde bestemmingsplan en uitwerkingsplan. Er is een PKB , de gemeente
(en dus als hun verlengstuk de bewoners als electoraat in zijn visie) willen het blijkbaar ook dus
waar zeuren we nog over. Onder water, ontpolderen en natte natuur en recreatie.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1482735&h=
Provincie_blijft_bij_nat_Buijtenland
Het aardige van dit verhaal is wel dat ook de CvdK met geen woord rept over de plannen van zijn
protége Jan Heijkoop, namelijk het inrichtings- en beheersplan dat deze heeft gemaakt en dat nu
bij de gedeputeerde Spies ter inzage ligt. Blijkbaar heeft hij daar geen fudicie in, want hij haalt het
niet aan als zijnde een oplossing voor de impasse waarin de ontwikkeling zit. Heijkoop zal dat niet
vlot trekken blijkbaar, dus is het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Wordt dus
vervolgd…..
Bijgesloten:
Een knipsel uit het AD over de groene lobby en een kopie van een antwoord aan een bewoner van
de Havendam inzake de zaak rond de Rhoonse gifstort
Links:
Iets wat ze bij de overheid nog niet kennen is een soort “anti-strijkstok” beleid – zouden ze toch
eens naar kunnen kijken:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1491166&h=
Geld_natuurbeheer_gaat_niet_naar_boer
Ik mocht afgelopen zaterdag ook nog optreden bij Albrandswaard FM – via deze link terug te
luisteren vanaf 10:28 uur ongeveer.
http://albrandswaardtv.nl/stream.php?type=replay&programid=34&item=030920111000
Nog meer in de media: een varkenshuis in de stad om de kloof tussen stedeling en boer wat te
verkleinen.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FD
rentse%20varkens%20zoeken%20huis%20in%20Rotterdam
En afgelopen week in De Schakel het verhaal gelezen van Wim van Prooijen over zijn alpaca
fokkerij die hij voor de provinciale plannen zou moeten opgeven? Op TV Drenthe een verslag van
een andere fokker : http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=2406&terugnaar=1
Wat blijft er allemaal nog over in onze regio voor de landbouw? Weinig als je het zo mag lezen….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1488554&h=
Zuid-Holland_voor_40_procent_op_slot
Het kierbesluit, en daarmee de eventuele verzilting van landbouwgronden in deze regio door de
instroom van zout water, staat weer eens ter discussie:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1488277&h=
Twijfels_bij_Kierbesluit
Nog een natuurplan op de helling vanwege de onzekerheid over haalbaarheid:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Faugustus%2FAa
nleg%20nieuwe%20Biesbosch%20vertraagd
Agenda
Normaliter is er in september de historische Landbouwdag in de Zegenpolder te Rhoon, de datum
houdt u van me tegoed.
Vanaf 1 sept.
Elke donderdagmiddag inloopmiddag op de Vlakkenburg
10 september:
Open Monumentendag – Thema nieuw gebruik, oud gebouw – Meer info
KLIK HIER
24 september
Bazar in verzorgingscentrum De Klepperwei te Rhoon
26 september:
Gemeenteraadsvergadering

225:
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer weekend met een aantal activiteiten voor de boeg, dus nog maar even snel een
Polderkolder er uit geperst. Het schijnt morgen in elk geval goed weer te worden, betrekkelijk
althans gezien de historie van de afgelopen weken, maar dat zal de boeren nog geen soelaas
bieden. Te nat voor het rooien van de gewassen dus die zullen betere tijden af moeten wachten.
Ontwikkelingen rond de polders
Echte berichtgeving blijft uit – het is een soort status quo waar iedereen zit te wachten op iedereen
lijkt het wel. Van het plan Heijkoop horen we niets, de gedeputeerde, waar het ter inzage ligt, laat
ook niets horen, vanuit de provincie verder geen nieuws (is goed nieuws) en de gemeente leunt
ook achterover. Het lijkt of het grote wachten op de Raad van State is begonnen. Alleen rond het
ruimen van de gifbelt is er enig reuring (zie verderop) en ook de kunstenaars die na de
transformatie de vrije hand krijgen om op een creatieve manier het gebied in te richten schrijven
jan en alleman aan om hen te interesseren voor hun ideeën. Ik heb tenminste vanuit 3 kanalen al
een mailbericht door gekregen waarin opgeroepen wordt om te participeren en van gedachten te
wisselen over de op handen zijnde kunstwerken. Want die gaan er gewoon van uit dat de
Provincie haar zin krijgt en alles nieuwe natte natuur wordt. Zoals de provincie een opdracht heeft
van het Rijk, zo hebben zij weer een opdracht van de provincie en het geld moet als het even kan
rollen en die 150 miljoen moet uitgegeven. Veel zaken ontwikkelen en in gang zetten om dan
straks het “point of no return” te kunnen claimen. Inmiddels heeft het PPA (Platform polders
Albrandswaard) maar weer eens aan de bel getrokken bij de wethouder om te vragen wanneer de
draad weer wordt opgepakt.
Tot die tijd zal het rustig blijven moet u maar denken.
Henk Bleker blijft gelukkig volhardend
Zowel via deze links
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1494064&h=
Provincies:_Bleker_lijkt_rupsje-nooit-genoeg en
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2896981/2011/09/08/Bleker-dreigt-provincies-totnieuwe-natuurbeleid-te-dwingen.dhtml als in bijgesloten stuk kunt u lezen dat men het Bleker
kwalijk neemt dat hij met gewoon nuchter Boerenverstand de zaken aanpakt. Als je geen geld hebt
kun je ook geen geld uitgeven aan onnodige zaken. Zoals beleggen in aandelen Ceteco, IJslandse
banken en noem maar op. De provincie bulken van het geld en weten van gekkigheid niet waar ze
het aan uit moeten geven. Nu wordt de schuld bij Bleker gelegd terwijl ook die natuurorganisaties
jarenlang allerlei gronden en middelen cadeau hebben gekregen en dat is nu even niet meer. Dus
gelijk janken nu ze eindelijk zelf de broek op moeten zien te houden. Persoonlijk kan ik het heel
goed billijken dat er andere keuzes worden gemaakt en dat in deze tijden van “crisis” de
gezondheidszorg en onderwijs wellicht meer prioriteit hebben dan onze polders onder water zetten
voor nieuwe natuur en een kudde schotse hooglanders.
Nieuwe informatieve site van de Gemeenteraad
Op de website van de Gemeente is nu ook een stuk opgezet dat speciaal over
informatieverstrekking door en voor de raad gaat. Er staan de vergaderingen op met de
bijbehorende stukken alsmede ook wie er wat doet, noem maar op. Kijk gerust even rond bij
http://raad.albrandswaard.nl
10 & 11 september Open Monumentendag 2011
Er is de laatste weken regelmatig over geschreven in de pers. Komend weekeinde staan een
aantal monumenten in Albrandswaard open voor het publiek. Thema is dit keer nieuw gebruik, oud
gebouw (kortweg oude wijn in nieuwe jasjes of andersom) en daarvoor komen blijkbaar een aantal

panden binnen onze gemeente in aanmerking. Van een aantal is het me duidelijk maar ik mis toch
ook een hele rits aan gebouwen die daar ook voor in aanmerking zouden komen. Maarer moeten
keuzes gemaakt worden denk ik dan. Al met al is het wel een bonte verzameling waar u terecht
kunt. Een overzicht ervan plus een fietsroute vindt u op de gemeentelijke website ;:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=2257&rubriek_id=
3475&stukid=69639 of bij http://www.openmonumentendag.nl
15 september Rhoonse Gifstort
Voor de bewoners van de Havendam (waarom de andere belangstellenden niet is mij een raadsel
– die waren vorige keer toch ook in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen?) is er 15
september vanaf 19:30 uur op het Gemeentehuis een volgende voorlichtingsbijeenkomst belegd
waarin het verslag en de actiepunten besproken zullen worden. Het verslag van de vergadering
alsmede de invitatie heb ik bijgesloten. Daarnaast zijn er ook een aantal schetsen met de
meetresultaten bekend – deze zal ik komende week bij de Polderleaks zetten daar de bestanden
bij elkaar nogal wat Mb’s in beslag nemen. Dus kijk medio volgende week onderaan deze pagina:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=57
17 september Historische Landbouwdag
Als het goed is, zo heb ik van de organisatie doorgekregen, zal zaterdag 17 septemberweer de
historische Landbouwdag worden gehouden. Zoals te doen gebruikelijk op het land van de
Zegenhoeve (Familie Kort) ter hoogte van de Groenten-, Fruit- en Klompenwinkel van de Familie
Heezen (Essendijk 18). Om het overzichtelijk en makkelijk te maken voor de bezoekers en
deelnemers zal de Essendijk tussen de Dorpsdijk en de Omloopseweg worden afgesloten van 12 –
23 september zo mogen we lezen op Albrandswaard TV en in De Schakel. Er worden nieuwe
leidingen gelegd door Nutsbedrijven, en van enige coördinatie met tussen Uitvoerders en de
Gemeente is al eerder geen sprake geweest, dus ook dit keer zal het wel weer mooi langs elkaar
heen werken. Het evenement is ook niet aangekondigd op de Gemeentekalender dus zal het niet
bekend zijn. De kennis van de zaken die spelen in de Rhoonse polders is al langer zoek, ze zitten
nu eenmaal in Poortugaal en zo ver kunnen ze niet kijken blijkbaar.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=7100
1
Huis-aan-huis bladen
Ik noem hierboven de Schakel, maar de lokale bladen worden deze weken in het buitengebied niet
bezorgd, dus u zult even naar de lokale supermarkt of het gemeentehuis moeten gaan om daar
een exemplaar van Schakel, Botlek of Delta te bemachtigen. En voor u die een beetje thuis is op
het internet kunt u ook daar de highlights teruglezen.
De Schakel: http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=728
De Botlek:2 http://www.deweekkrant.nl/pdfarchief/viewer?editie=de-botlek-2
Links
Geldt ook hier :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1491950&h=
Plattelandersvaren_wel_bij_noaberschap
Agenda
10/11 september:
KLIK HIER
15 september:
Gemeentehuis
17 september:
24 september
26 september:

Open Monumentendag – Thema nieuw gebruik, oud gebouw – Meer info
Bijeenkomstvoor bewoners Havendam inzake Rhoonse gifstort op
Historische Landbouwdag Rhoon t.h.v. Essendijk 16 / Zegenpolder westzijde
Bazar in verzorgingscentrum De Klepperwei te Rhoon
Gemeenteraadsvergadering

226:
Goedenavond Polderbewoners en Belangstellenden,
Er speelden weer veel zaken deze week, voornamelijk met betrekking tot milieu en natuur. Vorige
week miste ik nog net het bericht in het AD van zaterdag dat de VVD wederom bij de Provincie in
de Statenvergadering had gepleit voor stopzetting van de ontpoldering, dus hopelijk krijgen ze
meer medestanders daarin. Maar verder is het rustig gebleven tot op heden, Franssen heeft het
waarschijnlijk te druk om de burgemeesterszaak Schiedam onder de hoed en onder zijn hoede te
houden.
Mijn oma zou zeggen over halsstarrigheid van eigenwijze mensen: “wat-ie in zijn kop heeft , heeftie niet in zijn kont…” – Ook de CvdK heeft zo zijn een eigen willetje.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FS
chiedam%20heeft%20dringend%20nieuwe%20burgemeester%20nodig
Dus maar even wat we wel voor u verzameld hebben, om te beginnen de avond die deze week
was belegd voor bewoners van de Havendam inzake de gifstort in hun achtertuin.
Informatieavond Gifstort Rhoon – terugkoppeling 29 juni en actieplan
In de aanloop natuurlijk was er weer de nodige verwarring. Oorspronkelijk waren alleen de direct
betrokken Havendammers uitgenodigd, later beweerde de communicator van de provincie dat het
een openbare vergadering was waar iedereen welkom was en tenslotte vanaf het Gemeentehuis
de mededeling dat het besloten was voor de direct betrokken bewoners plus enkele
vertegenwoordigers van belangengroeperingen die eerder ook al aan de vergadering deel hadden
genomen. Het openbare deel komt later op een avond in november, maar tezelfder tijd staat er in
De Schakel weer dat het wél openbaar is. Gemeente Albrandswaard in optima forma - en dan nog
zichzelf op de borst kloppen dat ze zo geweldig communiceren met de bewoners. Maar goed, het
is weer achter de rug.
Verder vindt u bijgesloten in een van de knipsels een kort stukje uit het AD van 13/09 waarin wordt
aangegeven dat de aanleg van een sloot, planten en beestjes het probleem (van het lekken van
giffen en gevaarlijke stoffen) , namelijk de vervuiling van onze polders gaan oplossen. Dat we dat
niet eerder bedacht hebben, hoe simpel kan het zijn. Wij als bewoners denken alleen maar in
problemen, de autoriteiten denken duidelijk in middelen en oplossingen (en niet in
oplossingsmiddelen).
Ik kreeg nog wel een mail van een direct betrokken bewoonster uit de polder naar aanleiding van
het bericht vanaf het gemeentehuis. Zij merkte, terecht, het volgende op:
Hai Wim Gé, uit onderstaande zin blijkt wel dat wij overal buiten
gehouden worden.
Dat ook een vertegenwoordiging van de vereniging De Carnisse Grienden en
het PPA (per mail) is uitgenodigd hangt samen met Buijtenland van
Rhoon.hun bijzondere rol in en kennis over de ontwikkeling van het
landschapspark
Een kort verslag van de avond zelf kan ik helaas niet geven. Ik mocht, als vertegenwoordiger van
het PPA wel aanwezig zijn maar door een andere afspraak was ik wat later. En vond de deur naar
de vergaderruimte op slot en na 10 minuten wachten nog geen bode of reactie in de zaal op mijn
wuiven. Wel heb ik de presentielijst kunnen tekenen, maar binnen ben ik niet geweest dus geen
eerste indruk. Ik hoop maar op een aanwezige bewoner of vertegenwoordiger Carnisse Grienden..
Geen geld voor de natuur
Ook in het AD van deze week. Nog een mooi verhaal waarmee de Provincie probeert druk uit te
oefenen op Het Rijk om toch vooral geld te blijven overmaken is het beïnvloeden van de publieke
opinie. Het Rijk heeft minder geld voor de natuur en hebben de middelen die er wel zijn verloot
onder de aanvragers. Lijkt een eerlijk verhaal, maar de verliezers (zoals het Zuid-Hollands

Landschap) vinden uiteraard van niet. Maar die kunnen met al die donateurs, legaten en
sponsoren echt de eigen broek wel ophouden. Of anders moeten ze hun nieuwe speeltjes en
projecten, zoals het Buijtenland van Rhoon transformeren naar nieuwe natte natuur, maar
opgeven. Marktconform en in het teken van deze tijd zou ik zeggen. Maar dat is dan weer tegen
het zere been van de provinciale politiek, want die wil juist wél dat het Zuid-Hollands Landschap
geld krijgt :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1497271&h=PvdA:%
20ZH%20Landschap%20moet%20natuur%20beheren
Wel ingeloot : project Deltanatuur
Een aantal projecten zijn wel ingeloot en kunnen rekenen op geld van de provincie zuid-holland.
Zoals het project Deltanatuur, de herinrichting van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht.
Daar is wel geld voor beschikbaar, dus de wandel, fiets- en ruiterpaden daar kunnen worden
aangelegd.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1497178&h=
Provincie%20geeft%20geld%20voor%20Deltapoort
of hier: http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=82638
De andere kant van de zaak: Henk Bleker versus de Provincie
Volgens de Provincie is de staatssecretaris de oorzaak van alle ellende en bezuinigingen, maar ik
heb al eerder bepleit dat waar er niet is. je het ook niet uit kunt geven. We zijn in Nederland
natuurlijk verwend de laatste jaren waar de bomen tot in de hemel groeiden en het geld niet op
kon. Hoe gek is het dan om onnuttige en onnodige zaken, zoals het omvormen van goede
landbouwgrond tot nieuwe natte natuur, stop te zetten . No nonsens van Bleker die voet bij stuk
houdt. En als de provincie hem nodig denkt te hebben is hij natuurlijk graag gezien op het
Provinciehuis en in de regio om hen te helpen subsidies en geld binnen te schrapen. Zoals
afgelopen week in Midden-Delfland waar hij een meer dan welkome gast was.
De provincie stelt daarbij zelf vast : BOEREN MAKEN HET LANDSCHAP http://www.zuidholland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=82737
Betrokkenheid van de provincie bij de landbouw in Zuid-Holland is overigens nihil zo bleek
afgelopen zaterdag :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1495833&h='
Landbouw%20meer%20op%20kaart%20Zuid-Holland'
En dan een boer verplaatsen naar de Hoekse Waard, een optie die de boeren hier wordt
voorgehouden, is ook geen garantie voor een goede toekomst:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1497318&h=
CU:_help_boer_bij_verplaatsing
Bleker’s 10 puntenplan voor Natura 2000
Ook heeft Bleker een soort 10 puntenprogramma opgesteld voor de Natura 2000 gebieden.
http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=82737 en daarbij maakt hij terloops de
opmerking dat er best wat van die gebieden geschrapt kunnen worden. Klink al svloeken in de kerk
bij de groene lobby maar ook dit is weer gebruik van het nuchtere boerenverstand.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1497851&h=
Tienpuntenplan_Natura_2000
Wilt u het Tienpuntenplan van Bleker lezen? KIJK HIER :
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/09/14/staatssecretaris-henk-blekerpresenteert-tienpuntenplan-natura-2000.html
Knipsel uit De Telegraaf:
Ik kreeg ook dit artikel uit de krant van wakker Nederland toegezonden dat ik u in dit kader ook niet
wil onthouden:

Uit de Telegraaf:
AMSTERDAM - Natuurbeschermings- en provinciale landschapsorganisaties hebben voor enkele
honderden miljoenen euro’s onterecht staatssteun ontvangen om op grote schaal gronden aan te kopen.
Uit deze nationale subsidiekraan stroomt circa 55 miljoen euro per jaar om grote grondgebieden aan te
kunnen kopen.
Echter, deze blanco cheque geldt alleen voor de zogenaamde ’Terrein Beherende Organisaties’ (TBO’s).
De regeling heeft, zo blijkt nu, marktverstorend gewerkt. Particuliere landeigenaren die grond wilden
aankopen visten decennialang achter het net, omdat ieder bod stelselmatig werd overtroefd door een
hoger bod gevoed met miljoenen euro’s staatssteun.
De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), waarin tachtig Nederlandse landgoedeigenaren
zijn verenigd, maakte enkele jaren geleden een zaak aanhangig bij de Europese Commissie. De klacht:
de Nederlandse staatssteun werkt marktverstorend en concurrentievervalsend.
De VGG leden zijn particuliere grondeigenaren met landgoederen variërend van 5 tot 5500 hectare. Het
bestuur wordt o.a. gevormd door baron Seger van Voorst tot Voorst (Nationaal Park de Hoge Veluwe),
Oene Gorter (Landgoed Welna in Epe) en Frans baron van Verschuer (Heerlijkheid Mariënwaerdt in
Beesd).
De Europese Commissie heeft de klacht nu gegrond verklaard. Voor subsidieverslaafde TBO’s, zoals
bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en het Overijssels landschap, moeten dezelfde regels gelden als
voor een gewone onderneming. Grootschalige overheidssubsidies om grondaankopen te doen horen daar
dus niet bij. Tenzij er eerlijke kansen zijn en voor particuliere eigenaren dezelfde condities gelden.

17/09 Historische Landbouwdag <versus> Het Rotterdamse Oogstfestival
Je zou het bijna overslaan en er geen aandacht aan besteden als je de eerste regel van dit bericht
leest: “ Op het Rotterdamse platteland bij Rhoon, vlakbij een eindhalte van de metro, is zopas
een mooi project gestart: Werkplaats Buijtenland.”
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2011/09/12/werkplaats-buijtenland
Als je ooit over een valse start van een project praat dat staat deze hoog genoteerd. Afgezien van
het feit of we er iets mee kunnen is het natuurlijk een vreemd verhaal.
Ik hoorde de aankondiging bij Radio Rijnmond ook als zijnde “slapen tussen de spruiten” – ik kan u
verzekeren dat dat niets gaat worden, want die spruitentelers zijn straks allemaal weg, dus het
wordt slapen in de natte nieuwe natuur tussen bloemrijke natuurakkers, schrale graslanden en tig
miljoen muggen. Verder krijgen we, wanneer je het bericht leest, een Buitenbrouwerij, een
Buijtenlogies en een Buijtenkookstudio. Mooi verhaal maar waar dan? Is er al één boer in het
beoogde gebied die accoord is met de verkoop van zijn eigendom? En wie gaat dat exploiteren?
Chris Natuurlijk (93.4 FM) besteedt er zaterdagmorgen tussen 08:00 en 09:00 uur aandacht aan.
Voor wie een kijkje wil gaan nemen bij het festival op zaterdag 17 september (gelijk met de
historische Landbouwdag aan de Essendijk – hoe kan het tegengestelder) die kan hier meer
informatie vinden. http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/3-rotterdamse-oogst-festival .
De historische Landbouwdag werd overigens in De Botlek naar voren gehaald:
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1935301
Over historie gesproken : Monumentenbeleid Gemeente Albrandswaard
Een week na de Open Monumentendag (we blijken er nog te hebben, maar niet door enig
gementelijk beleid daarin overigens) wordt er weer een monument afgeserveerd. Behoud van het
monument Boerderij Verhoef in Poortugaal is voor de gemeente niet haalbaar omdat er geen
subsidie op gegeven wordt. Dat is natuurlijk een treurige zaak, nu wordt er gekeken of er wellicht
particulier initiatief mogelijk is om dat prachtige (maar achterstallige) monument te behouden. Wel
aardig in de gemeentelijke overweging (klik even op de link onderaan dit blokje) is de passage
over het nalaten van onderhoud c.q. wettelijke verplichting dat te doen (passieve verwaarlozing) –
een strafbaar feit. Ik heb al eerder gewezen op de boerderij van v/h de Koning aan het einde van
de Veerweg (bij Het Golfhuis), waar de gaten in het dak van de schuur zitten en men het laat
verpauperen. Misschien kan hiermee ook dit monument gered worden van de ondergang?
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=29453&f=e4470d4d776748e25931d8325a
2ece0a&attachment=0&c=71237

24/09 Bazaar in zorgcentrum de Klepperwei vanaf 09:00 uur
Normaal zeg ik altijd dat dit geen platform is voor het maken van reclame voor bedrijven of
activiteiten maar ik maak ook dit jaar weer een uitzondering voor de Klepperwei. Onze vaste
gasten van en deelnemers aan de Polderdag houden op zaterdag 24 september hun jaarlijkse
bazar. Er is zoals vanouds alles te vinden op het gebied van: meubelen, electrische apparaten,
curiosa, een stand met huishoudelijke artikelen, boeken, platen, kinder speelgoed, Rad van
Avontuur, hapjes, drankjes, poffertjes, oliebollen teveel om op te noemen. De bezoekers moeten
het zelf zien. Tevens is er deze dag een DJ aanwezig die tevens een karaoke houdt kortom "oude
Jan en jonge Jan". Besllist de moeite waard, men mag en kan dit niet missen! Alle opbrengsten
komen ten goede aan onze bewoners. Giften zijn ook welkom; in welke vorm dan ook.
Links
Voor de polderbewoners die geen Schakel ontvangen http://www.schakelalbrandswaard.nl/deschakelactueel.php?editieId=730
De Groene Verbinding – er is weer een stap gezet en de zaak ligt ter inzage
http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=71129
Inzake natuur en het regering:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1500003&h=
Kamer:_betere_besteding_natuurgeld
Nogmaals: natuur-regering http://melkquotum.startpagina.nl/prikbord/14558424/bleker-schraptveel-natura-2000-onzin#msg-14558424
En deze natuurlijk:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1500022&h=
Bleker:_5_procent_braak_geen_optie
Protest tegen ontpoldering Nieuw-Reijerwaard Ridderkerk
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FL
os%20contra%20bedrijventerrein
De Provincie heeft een nieuwe website geopend over zaken die spelen in uw leefomgeving :
http://mijnleefomgeving.zuid-holland.nl
Agenda
17 september:
Historische Landbouwdag Rhoon t.h.v. Essendijk 16 / Zegenpolder westzijde
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1935301
Rotterdams Oogstfestival (zie bericht boven)
24 september
Bazar in verzorgingscentrum De Klepperwei te Rhoon
26 september:
Gemeenteraadsvergadering met op de agenda o.a. aan-verkoop BBL
gronden
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=146
7
227:
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
U heeft afgelopen weekeinde een Polderkolder misgelopen maar uiteraard staan we na ons
“weekend-uitje” weer helemaal voor u klaar. Bijkomend voordeel is dat ik gelijk de
raadsvergadering van gisteravond in een nutshell met u kan delen. Plus nog wat andere zaken zo
midden in de week.
Brief Bureau Grondslag
Bij thuiskomst trof ik zondagavond in de bus een brief van Bureau Grondslag, dat zij in opdracht
van DCMR (en namens de Provincie Zuid-Holland) een onderzoek op ons eigendom wilden
uitvoeren naar de water/bodemkwaliteit. Uiteraard heb per kerende mail een bericht verzonden dat

ze hier niet welkom zijn. Want die Provincie blijft maar doordrammen en initiatieven ontplooien om
dit gebied te transformeren. Laten we eerst de uitspraak van de Raad van State maar eens
afwachten, en dan heb ik het nog niet eens over die “geheime” plannen van Jan Heijkoop. We
horen of zien niets verder behalve allemaal door de Provincie opgestarte, aangejaagde en
betaalde (sigaar uit eigen doos) projecten die straks moeten zorgen dat er een punt of no return is
bereikt. En dat omslagpunt zal ik proberen zo lang mogelijk uit te stellen dus geen medewerking
aan die onzin. Komt tijd, komt raad en we zien later wel of dat bodem/water onderzoek überhaupt
wel zin heeft. Als je het toch onder water gaat zetten kunnen de bodem- en wateronderzoeken
waaruit ze tot op heden putten (of is ook die informatie inmiddels achterhaald?) wel verder lijkt mij.
Dus in mijn tuin geen polonaise. Behalve met de kunstpaarden dan.
Aanvullende vragen in De Provinciale Staten
Door de Statenleden Noordermeer en van Santen zijn aanvullende vragen gesteld inzake de
ontpoldering van Albrandswaard welke op 20 september door Gedeputeerde Staten zijn
beantwoord. In bijlage treft u dit antwoord aan maar het biedt verder weinig soelaas. Er wordt ook
hier weer om de hete brij gedraaid en we blijven maar wachten op het verhaal Jan Heijkoop. Wat
dat ook wezen mag want volgens mij is die meer bezig om zijn burgemeesterschap van
Oostflakkee veilig te stellen met de plannen voor de gemeentelijke herindeling aldaar. Maar hij is
loyaal aan Jan Franssen dus dat zit wel snor. We wachten verder maar af tot zijn visie op het
beheer en inrichting openbaar zal worden. Een visie die verder is opgesteld zonder medewerking
van de betrokken bewoners en agrariërs in het gebied, dus geen draagvlak….. wordt vervolgd.
Raadsvergadering 26 september
Uit nieuwsgierigheid van wat men zoal voor plannen in de Rand van Rhoon heeft dacht ik dat een
bezoek aan de vergadering wel zinvol zou zijn. Er stonden namelijk een aantal agendapunten op
vermeld, waaronder de verkoop van BBL-land , een eventuele verplaatsing van de manege van
Peter en Marjenne Bos met daaraan gekoppeld de herontwikkeling van hun eigendom tot een
nieuwe woonlocatie als de Poort van Rhoon. Het een kan niet zonder het ander maar er werd druk
geprobeerd om de zaken van elkaar te scheiden. De start van het a-b-c-tje was niet gelukkig
geweest, het eerste “voorstel” van voor het zomerreces was herzien met een nieuw voorstel.
Oftewel het BBL land aankopen als “strategisch”, daarna kijken of daar in het kader van het
bestemmingsplan wat mee te ontwikkelen zou zijn (maar de Provincie heeft eerdere wensen van
de gemeente daarover als ongewenst bestempeld en die met een inpassingsplan
weggeschreven). Hoewel de gemeente eigenlijk geen geld heeft voor dit soort aankopen (in een
audit is geadviseerd eerder wat eigendommen te verkopen), loopt men geen risico, want gezien
de vraag in de markt zal er altijd wel iemand dezelfde grondwaarde (6 € /mtr) willen betalen.
Meeropbrengst bij verkoop of ontwikkeling komt overigens niet in de gemeentelijke kas maar in die
van het BBL.
En uiteraard moet er ook voor de manege, die dreigt klem te komen zitten en ingebouwd te raken
tussen Essendael, Overhoeken en straks de Achterdijk/Rijsdijk, een oplossing worden
aangedragen. Dus gaat de wethouder nog maar eens kijken naar de haalbaarheid van de 6ha voor
deze stoeterij/pensionstalling. De derde poot van het opzetje, namelijk de herontwikkeling (sloop
van de boerderij en opstallen en daarvoor in de plaats appartementen voor starters en senioren)
werd aangehouden. Eerst wordt er door een onafhankelijk bureau een onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid of eventuele alternatieven op die locatie. Het is namelijk gezichtsbepalend bij de
ingang van het dorp zo naast Essendael en om daar een complex met 3-4 woonlagen neer te
zetten doet wellicht landschappelijk afbreuk als overgangsgebied naar de polders.
Overigens blijkt er voor de sloop van de eeuwenoude boerderij “De Hooghe Stee” weinig
tegenstand te zijn, evenzo met de naastgelegen boerderij van van Hilten. Dat is toch verwonderlijk
als je ziet hoeveel moeite er gedaan wordt om Het Boerderijtje (geen monument), het Koetshuijs of
de boerderij van Verhoef van de sloop te redden.

Een aardige opmerking deze avond vanuit de raad over het gemeentelijk beleid vond ik deze nog
wel: het groene karakter versterken door te bouwen !
Polder Albrandswaard ontwikkelingen
De polder tussen de kernen Poortugaal en Rhoon staat in de belangstelling en om aan de
verrommeling (???) een einde te maken is er een visie voor opgesteld dat in de carrousel van 3
oktober a.s. besproken en gepresenteerd zal gaan worden. Of er eerst een startnotitie van is
gemaakt (een wens van de raad zo bleek afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering) kan ik
zo niet achterhalen, het zou zomaar kunnen. Wel staan er een aantal stukken op de gemeentelijk
website (zie onderstaande link):
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=35
6&stukid=71373
Het stukje in het AD van hedenmorgen moeten we denk ik maar met een korreltje zout nemen.
Daar wordt gesproken over de sportvelden in de Polder Albrandswaard als zijnde “het nieuwe
centrum” van Albrandswaard. Terwijl we al van die geldverslindende en bijna onuitvoerbare
centrumplannen voor Rhoon en Poortugaal hebben laten maken door diverse adviesbureaus de
afgelopen jaren. Maar de vijf alternatieven (sportvelden, een park, zorgboerderij, duurzame
landbouw of luxe huizen/landgoederen) zouden een inrichting kunnen zijn en in elk geval een visie
voor de lange termijn. Die dan wel weer door de Provincie zal worden overruled met een
inpassingsplan of zo, maar het houdt weer wat mensen van de straat en aan het werk moet u maar
denken. Een win-win situatie.
Gemeentelijke Visie?
De toekomstvisie van Albrandswaard 2025 daar moeten we ook allemaal over nadenken en in
meedenken. Dat is in ieders belang zo wordt ons voorgehouden en dan kan daar rekening mee
worden gehouden. Maar ik kan u verzekeren dat, als er al een visie 2025 vanuit de gemeente zou
worden ontwikkeld met de inwoners, de Provincie daar geen boodschap aan heeft. Kijk maar eens
naar de Albrandswaardse Variant, ook zo’n met belanghebbenden en gemeente opgesteld plan
met een visie. Afgeserveerd.
Of nog maar even over het centrum van Rhoon – daar is met de plannen voor het nieuwe centrum
natuurlijk al diverse keren gesproken over de onmogelijkheid van diverse zaken. Want naast de
uitrit vanaf het parkeerdek (gevaar), hebben nu ook de bevoorradende vrachtwagens problemen
en moeten er verkeersregelaars aan te pas gaan komen om op de Dorpsdijk de veiligheid te
garanderen. De gemeentelijke visie veranderd langzaamaan in een gemeentelijke fictie.
Werkplaats Buijtenland – haalbare invulling Poldergebied
Ik mocht u vorige week informeren over het Rotterdam Oogst Festival waar o.a. kunstenaars van
Werkplaats Buijtenland uiyt de doeken doen hoe zij de invulling van het gebied zien. In een
interview bij Chris Natuurlijk (Radio Rijnmond) hebben zij hun plannen toegelicht. Waarbij dus de
plaats van de boeren binnen de polders een belangrijk onderdeel is, want de Boerenvariant en het
bestaansrecht van de agrariërs is daarbij leidend. Alleen worden er allerlei nevenactiviteiten
georganiseerd op het land, naast de aanleg van meer wandel-, fiets- en ruiterpaden. Een haalbaar
idee zo lijkt het en het verder ontwikkelen waard. Luister naar de initiatiefneemster Esther van de
Wielen in dit interview, komt na ca. 35 minuten bij deze “uitzending gemist” weergave van Radio
Rijnmond aan het woord:
http://rijntest.intermax.nl/podcastgen1.3/?p=episode&name=2011-0917_chrisn_170911_128k.mp3
Links:
Premier Rutte leert snel van zijn staatssecretaris Henk Bleker over de zogenaamde Boerennatuur :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1504698&h=
Rutte:_'Koe_in_wei_ook_natuur'

Bleker heeft overigens met succes zijn inzet beloond zien worden :
http://www.boerderij.nl/10116851/Landbouw/Redactieblogs/Bleker-heeft-zijn-natuurakkoordbinnen.htm
Het voedsel wordt schaars zo weet ook de RABObank – zie het knipsel in de bijlage dat ik kreeg
via Wim Kranenburg en ook deze link:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1507452&h=
Rabo:_'Voedselschaarste'
Een groene gebiedcoöperatie waarin alle partijen samenwerken, maar waarin de landbouw
geborgd wordt::
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1502157&h=
Plannen_voor_groene_gebiedsco%C3%B6peratie
Opening van een ander nieuw natuurgebied, eigendom en aangelegd door boeren (weliswaar in
een gebied met een lage agrarische waarde maar toch):
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1501894&h=
Bleker_opent_natuurgebied_Reiderwolde
De “blauwdruk” van Heijkoop voor dit gebied (alleen is hier geen veeteelt en veenweidegebied) is
nu door Henk Bleker officieel geopend :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1505800&h=
Bleker_opent_proefveld_nieuwe_natuur
Agenda:
3 oktober
Carrousel inzake de Polders Albrandswaard (nog geen agenda bekend op de
website van de gemeente)
3 november Najaarsontmoeting Buijtenland van Rhoon (op invitatie) – maar volgens de Provincie
was ook de bewonersavond over het gifstort openbaar
dus zal dat ook hier wel het geval zijn. Voor belangenbehartigers, deskundigen en
betrokkenen tussen 16:00 en 17:30 uur op de Vlakkenburg.
228:
Goedenavond bewoners en belangstellenden,
Een midweekse uitgave deze keer omdat het in de weekeinden te druk is (geweest) om de diverse
nieuwtjes bij elkaar te schrapen. Het is nog steeds een soort radiostilte in de polders – iedereen
wacht op iedereen maar toch vooral op de Raad van State zo lijkt het. Ik geloof niet dat er veel op
bodem- en waterkwaliteit onderzocht gaat worden door het bureau Grondslag als ik de geruchten
en verhalen zo hoor. En dat is goed, want de Provincie en Gemeente heeft de boeren en
bewoners nu eenmaal de weg via de Raad van State opgedrongen, dus wachten we eerst af wat
daar uit gaat komen. Maar gezien het feit dat de Provincie bij alle mensen die de zaak aanhangig
hebben gemaakt bij de Raad van State alsnog heeft geprobeerd hen te bewegen hun bezwaar in
te trekken, geeft volgens mij aan dat ze zelf ook twijfelen over de sterkte van hun zaak. Hetgeen
mij overigens weer sterkt in het geloof in onze kansen. Overigens, ze zijn bij mij niet langs geweest
of ik mijn beroep niet zou willen intrekken met een onderlinge regeling, maar dat had ik ook niet
verwacht. Wat heeft zich afgelopen week nog wel afgespeeld allemaal…..
Radio Rijnmond – Het programma Chris Natuurlijk
Zoals u weet onderhouden we goede kontakten met Radio Rijnmond die met dit programma al een
aantal keren bij onze Polderdag aanwezig is geweest. Elke zaterdagmorgen tussen 08:00 en 09:00
uur praat Chris Vemer de luisteraars bij over allerhande, aan de natuur gerelateerde onderwerpen
van boeken tot stadslandbouw. Afgelopen zaterdag (24 sept.) was Wim Denslagen in de
uitzending, Deze architectuurhistoricus heeft een boek geschreven Beemden en bouwlanden
(uitgegeven door NAI Uitgevers) waarin hij heeft onderzocht hoe er door de eeuwen heen is
gedacht over het Hollandse landschap. (Bejubeld door dichters, schilders etc., maar ook hoe
boeren en natuurbeschermers in de jaren 70 tegenover elkaar kwamen te staan). Hij pleit voor

behoud van het boerenlandschap als cultuurgoed. Het is het eerste onderwerp geweest in de
uitzending en u kunt het HIER TERUG LUISTEREN (na de Golden Years van Bowie de Gouden
jaren van de Boeren) . Meer info over het betreffende boek::
http://www.naipublishers.nl/architectuur/beemden_bouwlanden.html
Terugblik Raadsvergadering 26 september
Nog even een aanvullende correctie op de herontwikkeling van De Hooge Stee (door mij
abusievelijk voorzien van een extra H in mijn vorige Polderkolder). Wat ik vergat te melden is dat
de boerderij niet alleen gesloopt zal worden (noodzakelijk omdat deze langzaam van de dijk af
“glijdt” door het verkeer en bebouwing) maar dat deze daarna ook weer herbouwd zal worden
volgens de plannen.
In die vergadering werd er ook nog gestemd over de wensleijkheid of de gemeente in deze tijd van
bezuinigingen en tekorten er goed aan deed om BBL gronden te gaan aankopen. Misschien dat dit
verhaal ze nog een beetje verder helpt :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1513508&h=
Gemeenten_verliezen_op_grondaankoop
De Najaarsontmoeting op de Vlakkenburg
Daar begint zo zachtjesaan ook wat reuring om te ontstaan. Feit is namelijk dat er door het
organiserende provinciale projectteam van de Vlakkenburg een invitatie is gegaan naar een
geselecteerd gezelschap met daarin deze tekst:
De NAJAARSONTMOETING is een informeel moment voor belangenbehartigers, deskundigen
en andere betrokkenen bij het Buijtenland van Rhoon. Dit is voor u en voor ons een goede
gelegenheid om bij te praten over de laatste ontwikkelingen rondom het Buijtenland van Rhoon,
elkaars gedachten te toetsen en nieuwe contacten op te doen.
Ik wil u deze keer graag meenemen in de belevingswaarde van het nieuwe gebied, door u te
vertellen over bijvoorbeeld het onderzoek Cultuurhistorie, het kunstproject en ook de inspiraties
voor het recreatief programma.
U bent van harte welkom op donderdag 3 november 2011, van 16.30 tot 18.00 uur.
De locatie is De Vlakkenburg, aan de Essendijk 24 in Rhoon. Dit is de ontmoetingsruimte van het
Buijtenland van Rhoon
Hetgeen bij de politiek en bewoners vragen heeft opgeroepen, want tenslotte zijn de boeren de
beoogde beheerders van het gebied als je het plan Heijkoop mag geloven maar die zijn niet
uitgenodigd. Als je het ooit hebt over deskundigen en andere betrokkenen zou je toch minstens de
boeren en bewoners op de lijst van genodigden terug zien, maar zo ver wil de organisatie blijkbaar
niet gaan, Terwijl die mensen toch aan alle plannen medewerking of handen en voeten moeten
geven. Dus onbegrip van iedereen alom en wellicht dat ze zichzelf uitnodigen om te horen hoe er
over hun rol in alle plannen wordt gedacht. Van het plan Heijkoop horen ze verder ook niets,
misschien kan de provincie meer uitleg geven daarover. En dan is er ook weer eens wat te
beleven daar want nu hebben ze het al moeilijk om de Vlakkenburg vol te krijgen. Inmiddels is de
wekelijkse donderdagzitting bij gebrek aan belangstelling omgezet naar een ontmoeting op
afspraak. Misschien dat met een bezoek van de boeren en bewoners de loop er weer een beetje in
komt. Wordt ongetwijfeld vervolgd….
Paarden(krachten) voor de Polder
Vrijdag hopen we de laatste paarden te plaatsen waarna onze tuin open is voor het publiek.
Voorlopig alleen in het eerste weekeind van de maand , vrijdag – zondag van 10:00 – 16:00 uur.
Meer informatie vindt u bijgesloten. Het is wel een aardige verzameling geworden vinden we zelf,
tot op heden hebben we alleen positieve reacties ontvangen op het plan. Er was één iemand die
vond dat het wellicht detoneerde, maar toen ik hem wees op en vroeg naar wat hij dan vond van
de nieuwe witte villa op Essendijk 1a midden in de polder was ook hij van mening dat ons initiatief

toch een stuk beter paste. Want als je het hebt over iets wat ergens niet past in de omgeving is het
dat witte paleisje wel.
TeVoet “Wandeling Venster op IJsselmonde” – artikel in Het Zuiden en De Schakel
Vandaag De Schakel gezien op het internet en tegelijk werd ik verblijd met een mail van polderfan
Henk Molendijk. Deze attendeerde me op een artikel in Het Zuiden van ene meneer Wandel Frans
en over hoe hij de polders zag voor een wandeling komende zondag, zie ook de bijlage daarvan.
Inmiddels had ik op het internet De Schakel al bekeken en een reactie aan de WandelFrans
gegeven die ik u niet zal onthouden:
Goedemiddag,
Met stijgende verbazing heb ik vanmiddag kennis genomen van uw persbericht inzake een voorgenomen
wandeling door onze polders zondag 09/10 a.s.
Niet alleen tekstueel maar ook inhoudelijk zou u zich beter eerst voor laten lichten over het gebied alvorens
een bericht de wereld in te slingeren.
We praten allereerst over het Buijtenland van Rhoon (dus niet met y) en de suggestie dat de
Molenpolderse Zeedijk straks de wandel- en fietsruggengraat van het gebied zal worden is ook al niet juist.
Deze eeuwenoude grasdijk is door een aantal agrariërs opengesteld om het te belopen via het Vossenpad –
fietsen is alleen mogelijk bij de oversteek Korteweg/Veerweg.
Verder wordt het vooralsnog helemaal geen natuurgebied en het gebied wordt ook niet aangelegd als
compensatie voor de Tweede Maasvlakte – dat was in eerste instantie wel de bedoeling, maar toen dat
door de Europese commissie is afgeschoten hebben ze de compensatie op zee gezocht en wordt dit nu een
gebied voor regio-recreatie van de Rotterdammers.
Waar het begrip getemde natuur en micro-agrarische bedrijvigheid vandaan komt is me ook een raadsel.
De natuur is niet te temmen (al denken sommige mensen van wel) en micro-agrarische activiteit (noem
maar het postzegelboeren met subsidie en zonder commercieel doel) is iets dat ons hier ook niet voor ogen
staat. Dat is leuk voor in ontwikkelingsgebieden.
Ik ben bang dat u zich teveel heeft ingeleefd in de eigen wensen en die van de Provincie, want het is zeer
tegen de wens van de lokale bevolking van zowel het poldergebied als de bewoners van Albrandswaard,
inclusief Portland. De boeren hebben op eigen initiatief dit pad ontwikkeld en opengesteld, en ik ben bang
dat ze met dit soort berichtgeving eerder de hekken op slot zullen doen en de stieren los zullen gooien op
de dijk dan een aantal makke schapen te laten grazen. En dat kan niet de bedoeling zijn, terwijl zij juist blijk
geven open te staan om hun eigendom en de polders te ontsluiten voor wandelaars en fietsers.
Mocht u echt wat willen weten over het gebied dan kunt u op deze website de meest relevante informatie
terugvinden :
www.polderdag-rhoon.nl
En dan maar kijken of er een reactie komt – in elk geval verwoordde Henk het als volgt:
Ik vond bijgaand artikel in het Zuiden van vandaag. Ik neem aan dat je ook zal lezen of gelezen hebt, maar
ik stuur het toch maar.
De belangenvereniging Te Voet verwoordt keurig het standpunt van de Provincie, maar ik vraag me af of ze
het prettig zouden vinden om later te voet de drassige moerassen te doorkruisen als de plannen van de
Provincie doorgang zouden vinden – met vriendelijke groet en succes, .

Het jammere van het verhaal is ook nog dat het Driepolderpunt erbij op de foto staat als
referentiepunt, terwijl dat juist een soort landmark van protest is tegen alle ontpolderings- en
nieuwe natte natuurplannen die Wandel Frans dus zo bejubelt. Maar goed, gedane zaken nemen
geen keer en verstand komt met de jaren.
Raad van State nieuws
Zojuist uit de brievenbus een geopende enveloppe van de Raad van State gehaald met kopiën en

stukken inzake de diverse beroepen. Ik moet het allemaal nog gaan bestuderen, dus wellicht kom
ik daar in een volgende Polderkolder op terug. Wordt vervolgd …..
Links:
Het overschot aan ganzen krijgt een nuttige bestemming daar het afschot bij de Voedselbank in
het pakket zal komen ….
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2Fwi
lde%20gans%20naar%20voedselbank
Gezien het feit dat het wildbeheer binnen de nieuwe Natuurwet ook verruimd zal worden, zal het
aanbod aan vlees nog aardig op kunnen lopen:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/10/06/iedereen-mag-meepraten-overnieuwe-natuurwet.html
De Provincie Zuid-Holland wil doorgaan met het aanleggen van meer natuur rond de grote steden
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FP
rovincie%20wil%20weer%20natuur%20aanleggen
Tegelijkertijd leggen ze daarbij wel een “plafond” in de markt want ze schijnen niet veel in kas te
hebben ….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1514975&h=
Natuursubsidie_in_de_koelkast
Maar het “weinige” geld is door loting verdeeld – waardoor sommige groene vrienden geen
subsidie zullen ontvangen
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fseptember%2FP
VV%20geirriteerd%20over%20loterij%20met%20natuursubsidies
Wat dat betreft heeft deze Groningse boer het wiel uitgevonden en geeft de Provincie tips hoe ze
te werk zouden moeten gaan.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1515269&h='
Natuurbeheer_houdt_niet_op_bij_sloot'
Iemand van het “geen woorden maar daden” principe, daar houden we van – of het wat uithaalt is
een tweede . . .
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1514300&h=
Loop_voor_Landschap_door_12_provincies
Agenda:
7-9 oktober Eerste weekeinde van de maand Paarden(krachten) voor de Polders - zie bijlagen –
Landschaps- en Beeldentuin ’t Buytenlandt
3 november Najaarsontmoeting Buijtenland van Rhoon (op invitatie) – maar volgens de Provincie
was ook de bewonersavond over het gifstort openbaar dus zal dat ook hier wel het geval zijn. Voor
belangenbehartigers, deskundigen en betrokkenen tussen 16:00 en 17:30 uur op de Vlakkenburg.
4-6 november Paarden voor de Polder
229:
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
We gaan weer richting het weekeinde dus tijd voor een nieuwe een editie van dit medium. Het
weer lijkt weer even op de Indian Summer en de herfstkleuren en activiteiten domineren de polder.
Er wordt nog geoogst, “gelezen” en het land wordt ook al weer winterklaar gemaakt met het
ploegen en/of zaaien van de wintertarwe. Er is weer het een en ander te melden rond onze polders
dus met frisse moed van start:
Raad van State nieuws
Vorige week berichtte ik al dat ik uit de brievenbus een geopende enveloppe van de Raad van
State had gehaald met kopiën en stukken inzake de diverse beroepen. Ik heb het inmiddels
ingezien en tot me genomen, Het is een verslag van Royal Hashkoning die voor de gemeente de

diverse beroepen heeft bestudeerd en beoordeeld. Het heeft geresulteerd in een zienswijze van de
Gemeenteraad Albrandswaard richting de Raad van State. Er staan weer een aantal boude
uitspraken tussen, waar blijkbaar de gemeente Albrandswaard ook mee accoord gaat want die
hebben het als opdrachtgever goedgekeurd en de wereld ingeslingerd. Het is hun zienswijze
uiteraard die probeert de zienswijzen van hun ingezetenen te ontkrachten. En die de eerder door
hen aanvaarde en unaniem goedgekeurde Albrandswaardse Variant aan de kant schuift.

Maar het meest in het oog springende detail is wel de stellingname jegens het Platform Polders
Albrandswaard (PPA). Een platform dat is ontstaan door een samenwerking tussen diverse
maatschappelijk ge-engageerde en gebiedsbeschermende instanties zoals de Carnisse Grienden,
Bomenridders, Plattelands/Vrouwen van Nu, Kijvelanden, Standsorganisaties en noem maar op.
Tot op heden heeft het PPA altijd een klankbord en adviserende rol vervuld en is heeft actief
geparticipeerd in alle soorten overleg. Van het New York overleg tot aan het opstellen van de
Albrandswaards Variant en van bklankbord voor de begeleidingscommissie als gesprekspartner
voor de provincie en andere overheidsinstanties. En wat lezen we in de zienswijze van de
gemeente op hu beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State?
Het StAB heeft geconcludeerd dat het PPA een verzamelplatform is van een tiental partijen met
diverse belangen in het gebied. Het PPSA is geen bij notariële opgerichte rechtspersoon en heeft
geen statuten. Het kan ook niet worden aangemerkt als informele vereniging (art. 2:26 BW) en
wordt volgens de raad niet aangemerkt als belanghebbende. Het beroep van het PPA dient
volgens de gemeente dan ook niet als ontvankelijk te worden verklaard.
Dat de gemeente de bewoners en belanghebbenden al in een eerder stadium heeft afgeserveerd
en beloften niet nakomt is tot daar aan toe. Dat ook deze commissie van wijze mannen en
vrouwen als oud vuil aan de kant wordt geschoven is tekenend voor de gemeentelijke aanpak.
Maar nog wel vragen aan het PPA of ze actief willen participeren in de Albrandswaard 2025 visie
natuurlijk. Een lachertje en de betrokken ambtenaren worden wel op een heel verkeerde manier
ingefluisterd zo lijkt het.
Operatie Grondslag
Kun je uitleggen als een soort militaire operatie als je het zo leest. Wellicht is het ook als zodanig
te zien : de burgers die zich als geuzen verzetten tegen de provincie. Ingegraven stellingen die ze
niet wensen op te geven aan Alva Franssen. Maar het is meer koude oorlog dan echt moet u maar
denken. Hoewel…
Feit is namelijk dat bureau Grondslag van DCMR en Provincie Zuid-Holland de opdracht had
gekregen om alle percelen in plangebied het Buijtenland van Rhoon te bemonsteren op water- en
bodemkwaliteit. Uiteraard riep die mededeling vragen op, omdat het des provincies is om gewoon
door te drammen mnet hun plannen tot transformatie, alsof er geen democratisch beroepsproces
loopt bij de Raad van State. Het bureau grondslag (what’s in a name) heeft dermate veel reacties
gehad dat van eigenaren en betrokkenen dat men percelen niet mocht betreden, dat in overleg
met DCMR en Provincie is besloten de voorgenomen werkzaamheden voorlopig stop te zetten.
Een (grond)slag gewonnen maar nog niet de oorlog. Een extern bureau overigens, die van de hele
gevoeligheid rond dit onderwerp verder niets wist. Want de Provicnie gaat natuurlijk niet vertellen
bij de breefing van een opdracht dat er geen draagvlak voor hun plannen is dus dat er wellicht
enige tegenstand te verwachten is. Grondslag werd daar dus onverwacht mee geconfronteerd
heeft de bewoners en belanghebbenden keurig per brief hun excuses aangeboden voor de
veroorzaakte onrust. Een vorm van communiceren waar zowel de Provincie alsook onze
Gemeente nog veel van kunnen leren.
Najaarsontmoeting op de Vlakkenburg
De soap gaat door, want op de vraag waarom de boeren en direct belanghebbenden niet zijn
uitgenodigd, is (uiteraard bijna zou ik zeggen) een nietszeggende reactie gekomen. Volgens de

Provinciale omgevingsmanager hebben de boeren het overleg met de provincie stop gezet tot na
een uitspraak van de Raad van State. Blijkbaar ziet men bij de Provincie het verschil niet tussen
een najaarsbijeenkomst (waarin voorlichting en uitleg over plannen en de stand van zaken wordt
gegeven) en tussen overleg om je bedrijf en familiebezit op te geven. Hetgeen maar weer eens
blijk geeft dat zo’n omgevingsmanager, die juist de partijen zou moeten kneden en tot elkaar
brengen, de essentie van het verhaal niet begrijpt. Hij verwoordt het zelf als volgt : Aandacht geven
en respect tonen vormen de kern van mijn aanpak. Voorwaarde is dat ik vrij kan bewegen tussen
directietafel en keukentafel. Op het ene moment ben ik de confronterende gids voor degene die de
eindverantwoordelijkheid draagt. Op het andere moment bouw ik een vertrouwensrelatie op met
"dwarsliggende" partijen waardoor ik ruimte creëer om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Om nog
enigszins onderling begrip voor elkaars standpunten te kweken zou je die mensen gewoon uit
moeten nodigen natuurlijk. Nu ze zichzelf uit moeten nodigen is de toon van de ontmoeting al
gezet ben ik bang.
Reactie Wandel Frans op vorige Polderkolder:
Deze wil ik u niet onthouden, zijn bericht in De Schakel en Het Zuiden vorige week deed wellicht
anders vermoeden maar hij is wel degelijk een liefhebber van dit gebied:
Ik ken het Vossenpad sinds de opening en heb daar meerdere keren over gewandeld.
Toentertijd ook positief gereageerd naar het Wandelplatform LAW (tegenwoordig heet
deze organisatie Wandelnet) als regiovertegenwoordiger wandelen ZHE.
De Molenpolderse Zeedijk is een uniek landschapselement en openstelling door de
agrariërs wordt vanuit de wandelwereld zeer gewaardeerd.
Als wandelaar staat bij mij de belevingswaarde van het landschap voorop. Die
belevingswaarde vindt je in de cultuurhistorische aspecten in het landschap en in de
natuur. Voor IJsselmonde zijn voor mij dat de bomendijken, de boerderijen, het
akkerlandschap en de grienden aan de oevers van de Oude Maas. Kortom, ik ben het
volledig eens met de stelling dat voor dit gebied nieuwe natte natuur een
verloochening is van afkomst en cultuur.
Ook ontvangen : een bericht van de vereniging Carnisse Grienden
Geachte griendenvrienden,
Met onderstaande mail werden wij gevraagd de alweer 7de editie van de Nacht van de Nacht
onder de aandacht van onze leden te brengen. Ook dit keer wordt de Nacht van de Nacht
georganiseerd door de landelijke Milieufederaties. Meer informatie kunt u vinden onder
volgende links;
http://www.laathetdonkerdonker.nl/WatIsDeNvdN/Achtergronden.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtvervuiling
Ook al vragen wij als Carnisse Grienden wat het Buijtenland van Rhoon betreft om meer licht
in de duisternis, voor deze actie doen wij in de nacht van 29 op 30 oktober graag het
(overbodige) licht uit.

Nog meer activiteit en informatie voor belangstellenden : een bericht van De Dijkers
Hallo Dijkers,
Het ontgaat ons allen natuurlijk niet. De aanpassingen aan de Groene Kruisweg zijn in volle gang.
Ook bij de A15 wordt er niet stil gezeten. De projectgroep A-Lanes A15 heeft ons uitgenodigd op 2
november om naar de uiteindelijke plannen te komen kijken in het gemeentehuis. Zie hieronder het
bericht van A-lanes (http://www.a-lanes-a15.nl)

Het is een informatieavond met een informatiemarkt die open is tussen 19.00 en 21.00 uur. Rond
19.30 is er een algemene (powerpoint)pointpresentatie door A-Lanes A15. Op de avond zijn ook
vertegenwoordigers aanwezig van Rijkswaterstaat en de Verkeersonderneming. Nadere
berichtgeving volgt op de Gemeentenieuwspagina’s van de gemeente volgende week en die week
daarop
Hier zullen de plannen in te zien zijn mbt de uitbreiding van het wegennet maar ook de aanplant
van groen, daar waar wij een geluidscherm wilde hebben en op de stukken naast de familie
Kranendonk, achter de familie Michielsen tot aan de familie Van Bokkem.
Met het invullen van het groen heb ik de hulp ingeroepen van de familie Binder (Thedie en Arie).
Wij zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest met de diverse instanties. Wij hebben
geprobeerd om het groen langs de A15, ook in de winter groen te laten blijven en op de andere
plaatsen het groen zo te kiezen dat het een mooi landschap blijft. Graag zien wij jullie op de
bijeenkomst in het gemeentehuis op 2 november.
Kunst in de polder
Naast de Paarden voor de Polder, de Tussentonen (morgen excursie) en Werkplaats Buijtenland
wordt dan eindelijk ook de Rode Boog (de Arch van Lucien den Arend) geplaatst. Enkele jaren
terug is de fundering al gestort, maar door de ontwikkelingen van de 6ha en mogelijke
toegangsweg tot de polders was het kunstwerk weer in de opslag verdwenen. Maar de raad
heeftbesloten om de Rode Boog alsnog te plaatsen op de rotonde langs de Rhoonse Baan bij de
6ha.
Links
De Provincie zal straks zijn handen vol hebben aan het beheer en betalen voor de natuur en zal de
boer nog hard nodig hebben in de toekomst…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1516256&h='
Natuur_wordt_ellende_voor_provincie'
Er komt extra ruimte vanuit de akkerrandenregeling – wellicht mooi om een beroep op te doen en
komend jaar de polder verder in te kleuren zoals in de Boerenvariant….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1519672&h=
Nog_ruimte_voor_akkerranden
Of Napoleon ook de Napoleonroute af komt reizen in onze polders vertelt het verhaal verder niet
maar wie weet….. we zullen het in de gaten houden.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Foktober%2FNap
oleon%20na%20200%20jaar%20weer%20op%20bezoek%20in%20Rotterdam
Ontwikkelingen elders : geen onteigening voor natuur en recreatie maar proberen iets te regelen
zodat de boer (elders) zijn bedrijf kan voortzetten:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1519668&h=
Zoetermeer_zet_Driemanspolder_door
Ook van elders – als u er ooit gefietste en/of gewandeld heeft : hoe kan een gebied mooier worden
dan het door de boeren aldaar door de eeuwen heen is gemaakt:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1521827&h=
Meije_heeft_buik_vol_van_Natura-impasse
De boer moet zich meer laten horen en zien – en streven naar een rechtvaardiger prijs voor zijn
producten
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/10711235/___Zonder_ingrijpen_verdwijnen_boeren___.html?p=
11,1
Ook het zuid-hollands landschap wil een rechtvaardige prijs lezen we in het AD. Uitgeloot voor de
subsidies maakt het leven duur nietwaar? En onze polders straks?
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2956384/2011/10/07/Geen-lammetjesvolgend-jaar-want-schaapskudde-is-dakloos.dhtml

Agenda:
29-30 oktober Nacht van de Nacht
2 november Informatieavond A-15 (gemeentehuis van 19:00 – 21:00 uur)
3 november Najaarsontmoeting Buijtenland van Rhoon – Voor belangenbehartigers,
deskundigen en betrokkenen tussen 16:30 en 18:00 uur op de Vlakkenburg.
4-6 november Paarden voor de Polder van 10:00 – 16:00 op ‘t Buytenlandt, Oudeweg 1 (andere
tijden alleen op afspraak zie www.warnaar-schop.nl)
12 november 4e Zitting Nationaal Plattelandsparlement (zie http://plattelandsparlement.nl )
230:
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer tijd voor de Polders – veel nieuws is er, buiten wat berichtgeving in de pers, niet te
melden dus kunnen we het kort houden. Wat me wel is doorgespeeld is de oproep in het AD om
als regionaal correspondent op te treden. Als verslaggever voor het buitengebied van Rhoon zou ik
zodoende een gratis abonnement op het AD en een kleine vergoeding op kunnen strijken. Het zou
wellicht te combineren zijn, maar ik laat die pijp maar even aan mij voorbij gaan…
Reacties vorige Polderkolder – verweerschrift Gemeente bij de Raad van State : PPA
bestaat niet
Dat heeft toch wel weer wat losgemaakt, want de gemeenteraad van Albrandswaard geeft aan
verder niet gekend te zijn in het verweerschrift, hoewel er in de stukken toch duidelijk gesproken
wordt namens de raad. De politiek kan zich dan ook moeilijk vinden in het gestelde, namelijk dat
de PPA (Platform Polders Albrandswaard) als platform van diverse maatschappelijk betrokken
verenigingen, niet als rechtspersoon gezien zou kunnen worden en derhalve niet ontvankelijk
verklaard zou moeten worden.
Strikt juridisch en formeel wellicht juist, maar na de manier waarop het PPA de afgelopen 10 jaar
als klankbord en adviesgroep richting gemeente en provincie heeft gefunctioneerd (waarbij eerdere
beroepen en zienswijzen wel zonder enig commentaar zijn meegewogen) is dit natuurlijk een heel
vreemde opstelling van de Gemeente(raad?) van Albrandswaard. Het zal ongetwijfeld een vervolg
krijgen - zelfs al moet de gemeente dit formeel doen, dan ga je zo nog niet met je burgers om – en
gelukkig hebben de meeste groeperingen ook individueel als rechtspersoon of vereniging een
beroep aangetekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd…….
De leugen regeert ….. 10e Voortgangsrapportage PMR
De vlag dekt misschien de lading niet, maar het is wel een gevoel wat me bekruipt als ik dit rapport
lees. Het 20 bladzijden tellende rapport is weer een complete goed nieuwsshow dat door de
verantwoordelijk minister aan de Tweede Kamer is aangeboden. Uiteraard kan Melanie Schultz
van Haegen ook niet helpen wat die ambtenaren allemaal voor haar verzinnen, maar het zou toch
goed zijn als ze zaken ook verifieert alvorens het aan de volksvertegenwoordiging voor te leggen
(of voor te liegen).
Vooral bijlage 1.5 (blz 6 t/m 10 Buijtenland, 13-15 Groene Verbinding alsmede 16-18 de risico’s
spreken voor mij duidelijk taal. Te groot om mee te sturen dus u kunt het hier teruglezen, inclusief
de brief van aanbieding van de minister:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/07/bijlage-1-5voortgangsrapportage-pmr-750ha.html
Vooral het deel wat gaat over het draagvlak en het toekomstige beheer is tenen krommend. Met de
tegenstanders wordt gesproken (kennen ze de 5000 handtekeningen zetters, de 1750
elektronische bezwaarmakers, de indieners van zienswijzen en de mensen die een beroep hebben
ingesteld bij de Raad van State dan? Van de laatste zijn er een paar benaderd om alsnog een
regeling te treffen en het beroep in te trekken, en met “stakeholders” wordt ook gesproken, maar
betekent dat dan ook dat er opeens draagvlak is voor de plannen? Regelrechte onzin natuurlijk.
Hetzelfde geldt voor de voorstelling van zaken alsof Jan Heijkoop met een plan komt dat breeduit

gedragen wordt. Allereerst kent niemand van de direct betrokkenen dat plan, dus kan er ook geen
draagvlak of acceptatie voor zijn. En zo staat het hele rapport vol met halve waarheden en
aannames die nergen op gebaseerd zijn. Om zo de Tweede Kamer voor te lichten moet je wel lef
hebben natuurlijk en je ongelijk erkennen is natuurlijk voor de meeste ambtenaren ook “not done” –
want daarmee zetten ze hun eigen project en daarmee hun baan op het spel. Als u het geheel over
de PMR wilt lezen, zie hier
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten?keyword=pmr&form-periodfrom=01-10-2011&form-period-to=10-10-2011&form-department=IenM&form-informationtype=rapporten
De boodschap die in alles doorklinkt is duidelijk : gewoon doorgaan, we liggen op schema en we
doen gewoon ons ding. Draagvlak of niet.
Uit de pers – Provincie heeft geen geld voor recreatiegebieden (bijlage)
Natúúrlijk zal de Provincie, met allemaal rapporten en documentatie in de hand, u vertellen dat er
wel financiële problemen zijn maar dat dat niet geldt voor dit gebied. Dat hier geld voor op de plank
ligt zodat we ons over de aankoop, inrichting en het onderhoud na een eventuele transformatie
geen zorgen hoeven te maken. Maar als dat al zo is, dan is het te gek voor woorden om dat geld
uit te geven aan iets waar (bijna) niemand op zit te wachten en dat niet aan nuttiger zaken te
besteden. Vooral in Den Haag zouden ze toch beter moeten weten dacht ik.
Uit de pers – Rotterdam schrapt natuurprogramma’s (bijlage)
De Oranjepolder, Bonnenpolder en polder Schieveen hoeven van Rotterdam niet meer te
transformeren naar nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Maar de Vlinderstrik. Schiezone en Het
Buijtenland van Rhoon nog wel zo lezen we in het AD afgelopen weekeinde. Vraag is of ook zij wel
beseffen wat ze willen. Zoals hierboven ook al gemeld moet de Provincie op de recreatie fors gaan
besparen en is daar geen geld voor – de voorgenomen nieuwe natte natuur biedt ook geen
soelaas, want in alle plannen zal het zuidelijk deel van de Buijtenland van Rhoon een nat
stiltegebied worden, oftewel geen ruimte voor de recreant. Daar zal hoguit een houten vlonderpad
door het moeras lopen voor een enkele vogelspotter van de spotvogel. De door Groenservice
Zuid-Holland geprognotiseerde 1 miljoen bezoekers mogen dus straks komen recreëren op een
terrein nog geen 150 ha oftewel filefietsen, wandeloptochten en kuddetoerisme. En daar hebben
we blijkbaar behoefte aan, mensen zijn nou eenmaal kuddedieren.
Links:
In de informatieavond over de verbreding van de A-15 wordt de Groene verbinding verder niet
genoemd (of heet dat nu opeens het Groenedijkviaduct)
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=7206
7
Een oud begrip maar nog steeds waar. Wat er niet is kun je ook niet uitgeven: de ering naar de
nering zetten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1528142&h='
Tering%20naar%20de%20nering%20voor%20EHS'
SP laat boeren aan het woord om zich zo een mening te vormen van wat er leeft op het platteland
en daar een beleid op uit te stippelen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1526771&h=
SP%20laat%20boer%20aan%20het%20woord
De nieuwe natuurwet van Henk Bleker is niet uit te leggen …..
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/10/20/bleker%E2%80%99s-natuurwet-niet-uit-teleggen
Groene Hart geschrapt ? Met man en macht (vooral dat laatste) probeert de provincie een plan te
maken voor het Buijtenland en neemt dan vaak voorbeelden uit de veenweidegebieden in het
Groene Hart waar alles zo hand in hand gaat : boerenbedrijf, natuur en recreatie. Maar het beleid
dat gevoerd wordt staat daar haaks op:

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1526701&h=
Zuid-Holland%20schrapt%20Groene%20Hart
Agenda
29-30 oktober Nacht van de Nacht (http://www.laathetdonkerdonker.nl/WatIsDeNvdN.aspx )
31 oktober
Raadsvergadering met o.a. op de agenda de verkoop BBL gronden en krediet voor
plannen polder Albrandswaard
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/31-oktober/20:00
2 november Informatieavond A-15 (gemeentehuis van 19:00 – 21:00 uur)
3 november Najaarsontmoeting Buijtenland van Rhoon – Voor belangenbehartigers,
deskundigen en betrokkenen tussen 16:30 en 18:00 uur op de Vlakkenburg.
4-6 november Paarden voor de Polder van 10:00 – 16:00 op ‘t Buytenlandt, Oudeweg 1 (andere
tijden alleen op afspraak zie www.warnaar-schop.nl)
12 november 4e Zitting Nationaal Plattelandsparlement (zie http://plattelandsparlement.nl )
Dat was het wel weer voor vandaag – 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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