Polderkolder 251 – 260
Goedendag buurtbewoners, belangstellenden, boeren, burgers en buitenlui,
Het is even geleden dat ik mij tot u gericht heb met nieuws over of rond onze polders, maar dat was ook de
afspraak – alleen bij nieuwe ontwikkelingen zou er een volgende Polderkolder verschijnen. Dus het is zeker
niet zo dat we de handdoek geworpen hebben (er kwamen al vragen binnen) maar ik mail alleen om te
informeren – niet om aandacht en werk te genereren. En zo met de Pasen in het verschiet zijn er weer wat
nieuwe feiten en zaken die het vermelden, en daarmee de publicatie van de 251 editie, waard zijn.

Reactie’s jubileumuitgave Polderkolder 250
Die waren werkelijk hartverwarmend – vele mails en mondelinge dankbetuigingen en felicitaties en van
mijn grootste Polderkolderfans zelfs een enorme bos bloemen met een kistje verschillende soorten wijn.
Allemaal niet nodig maar wel ontzettend attent en bedankt. Daaruit blijkt waardering voor hetgeen we via
dit medium inmiddels allemaal de lucht in hebben geslingerd en teweeg gebracht. Een kleine bloemlezing
uit de binnengekomen mails:













Beste Hr Warnaar, Wij feliciteren u met de 250ste editie van de Polderkolder. Bedankt voor
uw jaren inzet en voor de informatie die wij, tot op heden. hebben mogen ontvangen.
Vriendelijk groeten
Beste Wim Gé - Allereerst bedankt moedig voor je - advertorial, reclametekst "waar was de politiek" ? in de
vorm van een objectief artikel - De schakel pretendeert de verbinding te zijn tussen gemeente- (raad)
bestuur en de burgers. Zodat er draagkracht en dialoog kan ontstaan tussen de democratisch verbonden
gemeenschap. Dat de mening via een betaalde advertentie van een deel van de Albrandswaardse burgerij
via een ingezonden en betaalde advertentie moest geschieden geeft weer waarom het ontstaan van geen
draagvlak tot nu toe is ontstaan. Er wordt niet gewerkt met het democratische wederkerigheid-principe er
wordt gewoon de zin van de gekozen hiërarchie door gedreven. Ik ervaar dit als zeer laakbaar en
democratische onwaardig we leven tenslotte niet in een dictatuur!!! Is er via bijvoorbeeld de PPA een belangenvereniging - om deze democratische acties te ondersteunen, alle waardering van mijn kant. P.s. Ook
aan alle actieve PPA-ers hulde voor de waarheids-vinding !!
Beste Marian Warnaar, mijn naam is………., betrokken bewoner van Rijsoord. Ik lees jullie Polderkolder al
geruime tijd. Allereerst mijn complimenten en grote bewondering voor de manier waarop jullie voor je
polder strijden. Al de tijd en energie die daar in gaat zitten! Rijsoord zit ook met problemen, neem de
herinrichting van Nieuw Reijerwaard als bedrijventerrein. Ook een polder, met tuinders en koude grond
teelt, naar het “Barendrechts model”. Ook hebben wij de polder Rijsoord en Strevelshoek, die niet zo lang
geleden onteigend is t.b.v………jawel recreatie, compensatie voor de tweede maasvlakte! Onlangs zijn de
onteigende boeren weer benaderd om de grond te pachten en te bewerken. Het plan is voorlopig voor een
jaar uitgesteld. Twee kleine delen van de polder zijn inmiddels ingericht. Je kan je afvragen of ze ooit verder
komen, met inrichten, maar vooral daarna met beheren. Blijf dus strijden voor jullie polder, het is ons niet
gelukt! Veel succes! Groetjes
Hallo Meneer Warnaar, Ik zou U eigenlijk niet moeten feliciteren met de 250e editie van de
polderkoldernieuwsbrief, maar doe dat toch. U bent een echte volhouder gelukkig. Ga zo door alstublieft!
Het is eigenlijk te triest voor woorden dat er al zo lang gestreden moet worden om iets wat eigenlijk als
vanzelfsprekend moet zijn n.l. het behoud van onze prachtige boerenpolders die er al vele eeuwen zo bij
liggen en hopelijk nog in lengte van dagen zo blijven. Mensen kunnen er prachtig wandelen en fietsen, daar
hebben wij geen aangelegde “natuur” voor nodig!
Goedemiddag Wim, Ik begrijp best dat je het jammer vond dat er weinig mensen uit
de politiek aanwezig waren tijdens de uitspraak van de raad van state . Aan de
ander kant zie ik geen constructieve opstelling naar de politiek van jouw kant.
Elke keer als ik denk dat er van jouw kant een constructieve houding te bespeuren
is sla je dat weer plat met de polderkolder. Dit heeft gevolgen voor mijn kijk op
het totale dossier. Met vriendelijke groet,
Wim Gé, Van harte gefeliciteerd met de 250ste editie van de polderkolder. Mede dank zij jouw berichtgeving,
blijven wij tenminste goed op de hoogte. Bedankt voor al je tijd, inzet en inspiratie! Met vriendelijke groet,

Beste Wim Gé, Ik ondersteun je met je strijd voor het behoud van de polder voor de agrariërs. Meestal lees
ik je stukjes en reageer ik niet. Nu laat ik wat van me horen. Bij deze succes toegewenst en houd moed.







Hopelijk krijgen jullie voldoende steun uit de bevolking en ik ben ervan overtuigd dat dat nog meer is als
jullie met bloeiende akkeranden aan de slag gaan. Uit ervaring kan ik zeggen dat men het zeer waardeert. In
de Hoeksche Waard komen in 2012 425 km akkerrand en op Goeree O 75 km. Met vriendelijke groet,
Geachte heer Warnaar, Door wijziging van mijn e-mail adres mis ik nu node uw consistente berichtgeving
over het wel en wee van onze polders en over onze kolderieke maar vaker nog ergerniswekkende
bestuurders. Logisch dat nationale en regionale en zeker ook lokale nitwits (bestuurders) geen enkele
belangstelling hebben referenda te houden, want dan zijn ze pas echt in de aap gelogeerd. Moeten ze
zomaar doen wat het volk wil en hebben we iets wat op democratie lijkt. Nu alleen op het schild gehesen en
over het paard getilde leugenachtige manipulators, die ook nog eens menen het beste voor te hebben. (voor
wie???) Enfin zou je mij weer willen inschrijven met de volgende e-mail.
Beste Wim Gé, Wat betreft het onderwerp is het natuurlijk wat lastig om je met de 250ste polderkolder te
feliciteren. Toch wil ik dat graag doen: Ik vind het werkelijk fenomenaal zoals jij consistent bent in het
verdedigen van het Buytenland!! Een kreken- of moeras-landschap maken van het laatste stuk van wat er
nog over is van wat wel de "Parel van IJsselmonde" werd genoemd. Dat er mensen zijn die zoiets bedenken
hoeft niet te verwonderen maar hoe kan het zijn dat ze nog steeds niet van hogerhand zijn teruggefloten?
Beste Wim Gé, Heb jij ook al overwogen om de regerende coalitiepartners te mailen dat er met het schrappen
van de voorgenomen bestemmingswijziging van de Albrandswaardse polder flink wat bezuiniging te behalen
valt? Tel daarbij op dat de locale en omringende bevolking in het geheel niet achter de plannen staat. Het is
ronduit belachelijk verzonnen om deze - in onze eerste levensbehoefte (voedsel) voorzienende

landbouwgrond - onder water zetten voor recreatiedoeleinden. En dat ook nog eens in deze barre tijden.
Het wordt tijd dat iedereen weer met beide benen op de (landbouw)grond gaat staan. OOK in Den Haag
Veel dank voor al jouw inspanningen en de uitgebreide informatievoorziening. Groeten van een inwoner uit
Portland.


Hallo Wim Gé, Namens de bewoners op Klein Profijt, bedankt voor je tomeloze inzet
voor het behoud van onze mooie historische polders. 250 Polderkolders
volschrijven met toevoegingen van allerlei links is een enorme prestatie. Samen
met andere betrokkenen weet jij de aandacht van dorp en omgeving vast te houden
voor dit gebied. Een bijna onmogelijke opdracht omdat het moeilijk zwemmen is
tegen de immense stroom aan belastinggeld die gebruikt wordt om politieke
willekeur en onkunde door te drammen. En helaas is dit niet het enige gebied in
Nederland waar het er zo aan toe gaat. Wie weet is de uitspraak van de RvS
omtrent Oostvaarderswold het begin van een ommekeer. Hoewel met name de
provinciale politiek zich nog niet snel gewonnen zal gaan geven. Want waar blijft
dan nog het bestaansrecht van dit overbodig orgaan en de werkgelegenheid van
ambtenaren en nauw aan hen verwante 'onafhankelijke' landschapsbureaus. Wij hopen
dat je nog even door wilt gaan, tezamen met alle sympathisanten, particulieren en
boeren, met al je pr activiteiten, totdat het NBV, Nuchter Boeren Verstand, gaat
zegevieren. Uiteindelijk is het ons geld wat tegen onszelf gebruikt wordt.

De teneur van alle commentaren lijkt me wel duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Die ene
negatieve neem ik voor lief want die is van het kaliber “horen, zien, zwijgen”. Bedankt nogmaals voor de
steunbetuigingen en we gaan rustig door met de volgende serie….
Visie Heijkoop in de carrousel van 10 april
Ik had de link al naar een paar belanghebbenden toegezonden ter voorinfomatie om de agenda te
blokkeren : http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/10-april/20:00 maar ik kreeg ook
een mail vanuit het Gemeentehuis om “mijn fans” te attenderen op de behandeling van de Visie Heijkoop in
een extra carrousel op dinsdag 10 april a.s. – zie het volgende bericht van de griffier:
Op 10 april is er een extra carrouselavond ingelast (i.v.m. de vele onderwerpen en een aantal feestdagen in deze
maanden op maandag). Op die avond wordt onder meer de visie Heijkoop op verzoek van de raadsleden
beeldvormend (dus informatief) met elkaar besproken. Het staat om 21.00 uur geagendeerd. Wellicht kun je het in
jouw netwerk ook even meedelen, voor het geval sommige mensen de aankondigingen op internet of in de Schakel
missen. Alvast bedankt en wellicht tot dan!
Als ik de agenda goed lees zou e.e.a. behandeld gaan worden vanaf 21:00 uur in de Griffiezaal.
Werkplaats Buijtenland
Ik heb ook een avond mee mogen maken van Werkplaats Buijtenland samen met de boeren, waarin
getracht wordt op korte termijn de plannen van deze kunstenaars en werkgroep handen en voeten te

geven, liefst nog voor het zaai- en plantseizoen. Het is allemaal wat kort dag, maar toch zou het in mijn
ogen goed zijn om op hun plannen in te haken en er iets mee te gaan doen. Want het zijn namelijk plannen
waarbij de boer een actieve rol speelt in zijn huidige bedrijfsvoering, namelijk met commerciële landbouw.
Permanente wandelpaden over de akkers en door de polders om deze te ontsluiten, met daarnaast een
aantal “mobiele” werkplaatsen zoals een buitenbrouwerij, een buitenkeuken, een buitenbed (logeerunit) etc
etc. – in de polders tussen de gewassen waar producten en diensten uit onze polder voor gebruikt worden.
Bij het ver\zenden van deze mail waren de uitkomsten nog niet definitief vastgelegd en werd er nog
onderhandeld over vergoedingen, planning, termijn, duur etc etc - zodra daar nieuws over is berichten wij
u uiteraard. Info op www.werkplaatsbuijtenland.nl
Polderdag 2012
Ook hier is nog geen definitief ei over gelegd – er is wel een streefdatum genoemd, namelijk 16 juni, en er
zijn al tal van enthousiaste deelnemers of instanties die mee willen werken. Maar aan de andere kant
hebben we voor een goede Polderdag ook zeker de medewerking van de boeren in het gebied nodig. En
gezien de onzekerheden die er momenteel zijn omtrent hun toekomst staan ze niet direct te trappelen om
het voortouw te nemen en de zaak op te tuigen, want wat te doen als begin juni de uitspraak van de Raad
van State komt en deze onverhoopt negatief voor hen zou uitvallen? Geen zinnig mens die daar rekening
mee houdt, maar je weet het maar nooit. Als begin juni het vonnis over hun toekomst bekrachtigd wordt
zullen de boeren niet zo open staan om enthousiast hun bedrijf open te stellen, een begrijpelijke zaak.
Dus zitten we nog met een dilemma en zou bijvoorbeeld zo’n initiatief van een Werkplaats Buijtenland een
mooie start kunnen zijn om te laten zien dat we het zelf ook wel kunnen inrichten zonder die
geldverslindende provinciale aanpak. Alleen moet dan wel het bestemmingspolan van tafel, want met dat
plan worden de boeren van hun bedrijven gezet en blijft er niets over van het gebied.
Vandalisme op het Driepolderpunt
Even een update omtrent de situatie rond ons lokale “verzetspunt” tegen de ontpoldering, het
Diepolderpunt : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=39
Op het Driepolderpunt is het bordje met tekst dat in de grote lijst hing vakkundig weggehaald (bouten en
moeren) en dus bewust gestolen. De kettingen hangen er nog wel. Het lijkt erop dat sommigen zich door
de tekst aangesproken voelden. Dieven!
Als reactie daarop schreef Thedie Binder het bijgesloten stukje. Misschien wat voor de Polderkolder, zo gaf
hij me mee. Dus bij deze ook, inclusief een foto van een van de verdwenen borden.
Gelukkig heeft mevrouw Heezen van de Essendijk, die regelmatig langs de Schenkeldijk en het bewuste
punt wandelt, het bord met de handtekeningen van Jan Brokken, Alexander Pechtold en Hendrik-Jan Klein
Molekamp van de onderegang kunnen redden, weer opgeknapt en aan mij ter hand gesteld. Het is
misschien toch al een wonder dat in deze tijd van vandalisme en vernieling die spullen er al zolang hebben
gestaan, maar het blijft naturlijk erg vervelend. We zullen kijken hoe we e.e.a. weer netjes kunnen krijgen
met het voorjaar en de zomer op komst.
Op toezicht van of ingrijpen door de politie hoeven we denk ik niet te rekenen – die hebben het te druk met
het uitschrijven van bekeuringen rond sportcomplex de Omloop zoals u wellicht in De Schakel heeft kunnen
lezen.

Links
Veel interessante links, behalve dan de steeds terugkerende discussies tussen Bleker en de Provincies
over de natuurbudgetten zijn er eigenlijk niet. Maar wellicht is het wel eens aardig voor de lezer om een blik
te werpen op de website van Tussentonen, het andere kunstproject dat momenteel woredt ingevuld door
een kunstenaarscollectief. Het behelst met name het gebied ten zuiden van de Essendijk. Op verschillende

momenten in het jaar trekken de deelnemers in workshops er op uit om het gebied hier te vergelijken en
indrukken op te doen met andere gebieden.
De weergave daarvan wordt door sommige deelnemers gedaan in een “blog” op de website van
Tussentonen. http://www.tussentonen.nl/blog . Deze zijn toch best wel het lezen waard, zeker als je leest
hoe de mensen, veelal van buiten deze regio, de huidige polders ervaren in vergelijking met bijvoorbeeld
de nieuwe natuur van Tiengemeten of de Maasvlakte. Scroll maar naar beneden en klik op de regels van
de verschillende blogs en het geeft veel lezenswaardige informatie.
Agenda:
10 april – carroussel over Visiedocument Heijkoop 21:00 Griffiezaal Gemeentehuis Hofhoek Poortugaal
12 april – 15:00 uur Voorjaarsbijeenkomst voor professionals in de Vlakkenburg ( http://us2.campaignarchive2.com/?u=c58ffcb3290b2e8c18ce0cb66&id=f41c7dc711&e=2e67f7b727 )
Dit was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder!
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er zijn weer wat nieuwe zaken te melden die de publicatie van een nieuwe Polderkolder rechtvaardigt - dus
bij deze. Allereerst het definitief doorgaan van de Polderdag op 16 juni, een bericht van de Raad van State,
terug- en vooruitblik op Polder-gerelateerde gebeurtenissen etc.
Nog even terug naar de vorige Polderkolder waarin ik een ingezonden stuk had meegenomen van Thedie
Binder inzake de verrommeling van onze polders. Toeval of niet, in dezelfde Schakel had zijn broer Jan
ook een ingezonden stuk gezet, maar wel met een ander soort insteek. En dat is natuurlijk heel boeiend en
aardig om te lezen, dat twee mensen met dezelfde opvoeding uit hetzelfde nest er toch zo'n verschillende
mening op na kunnen houden. Dat zijn de ingezonden stukken en discussies die met de Schakel als
medium een mooi platform vormen. Maar wat is het dan teleurstellend om het commentaar van de redactie
daarvan te lezen dat ze geen ingezonden brieven over de polders meer publiceren tot zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen. Dan wordt er eens een interessante discussie gevoerd met een aantal andere
standpunten en dan worden opeens de plaatselijke nieuwtjes met openingen, jubilea, advertenties en
andere bladvulling belangrijker. Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans, blijkbaar doet de opinie van de
lezers er verder niet toe. Er komt nog wel een vervolg op vanuit Jan Binders optiek, maar niet in De
Schakel dus helaas - daar zal ik wel ruimte voor in de Polderkolder inrichten, maar dit vervolg is nog niet
klaar - daar wordt nog aan gewerkt
en een en ander wordt dus vervolgd.
Raad van State - de stand van zaken
Alle bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan van de gemeente en de reactieve aanwijzing door de
Provincie hebben vorige week een brief mogen ontvangen van de Raad van State dat de uitspraak van de
Raad niet binnen de "normale"
termijn van 6 weken zal vallen, maar dat deze met maximaal 6 weken verlengd zal worden. Derhalve
mogen we de uitspraak voor 30 mei verwachten, twee weken voor de Polderdag. Of het vervolgens dan
een Polderdag gaat worden met een zwart randje of een waarbij er op elke hoek van de akkers een vlag
hangt kunnen we niet voorspellen maar er is nog steeds hoop op een gunstige uitspraak vanwege alle
tegenstrijdigheden in de plannen en het ontbreken van draagvlak onder de bevolking.
Polderdag 16 juni 2012
De kogel is dus door de kerk en ook de meeste boeren hebben aangegeven hun medewerking aan deze
6e editie te willen geven, dus dat is mooi en kunnen we "doorpakken' zoals dat heet. In de aanloop hebben
we een thema bedacht rond deze Polderdag en dat is dit keer "culinair". De vorige editie, waarin we o.a. de
educatie hebben gepromoot door scholen naar de boerderijen te halen, was door de regen minder goed
bezocht maar we hopen hiermee toch ook weer een andere kant van de polders te kunnen laten zien. Er
zal worden getracht met koks op locatie gerechten te laten maken waar u dan van kunt genieten.
Plus uiteraard de moegelijkheid om ingrediënten, recepten en ideeën op te doen. Vandaar dat ik inegraal
een bericht en oproep van Thedie incopieer - mocht u iets voor hem hebben neem dan contact op :

Op 16 juni 2012 wordt de zesde polderdag georganiseerd. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema
"Polder Culinair" of "Eetbare Polders". De bedoeling is dat er met producten uit onze polders hapjes of
eetbare producten worden gemaakt door zeer ervaren (meester-)koks die de bezoekers dan ter plekke
kunnen eten. Er zijn al diverse contacten maar e.e.a. moet nog nader worden uitgewerkt. Belangrijk voor
ons, maar vooral voor de koks is te weten over welke producten zij kunnen beschikken.
Graag zou ik MET SPOED van u vernemen welke producten er in onze polders worden geteeld /
geproduceerd. Ik denk dan aan alles tussen aardappelen, appels, Alpacamelk en honing.
Ik zou graag een lijstje van u ontvangen van producten die op 16 juni leverbaar zijn, maar ook een
aanvullende lijst van producten die op een ander tijdstip worden /zijn geoogst/geproduceerd in onze regio
Wanneer u specifieke streekgerechten kent is dat ook van harte welkom, eventueel met recept. Het zou
ook mooi zijn als u er bij schrijft wie de producten kan leveren. Hoort zegt het voort, want ik heb niet alle
adressen.
Wij rekenen op uw medewerking.
In afwachting van uw spoedige bericht en met vriendelijk groet namens het Comité Polderdag Rhoon Thedie Binder ( thedie@box.nl of info@polderdag-rhoon.nl ).
Ook Plonie Rooimans heeft een oproep gedaan voor fotomateriaal richting mensen uit de polders en regio
die ik ook onverkort voor u meeneem:
Ik ben zo brutaal ook een vraag aan jullie te gaan stellen. Wij zouden jullie willen vragen om eens in oude
fotoboeken, schoenendozen en wie weet waar, te zoeken naar oude foto´s van ons mooie
polderlandschap. Oude boerderijen met hun bewoners, kortom afbeeldingen van wat groeide en bloeide en
de moeite waard is om te laten zien. Op 16 juni kunnen we er dan een mooie fototententoonstelling van
maken! Wij horen het graag! Groeten, Plonie Rooimans ( plonie5@xs4all.nl of info@polderdag-rhoon.nl )
Verder zal er dit jaar geen historische Landbouwdag worden georganiseerd omdat de Gemeente op de
vaste dag hiervoor aan een ander evenement de vergunning heeft gegeven - en twee evenementen op één
dag kunnen we hier niet aan blijkbaar. Bij de landbouwdag is altijd buitengewoon veel extra politie nodig
om de zaak in goed banen te leiden zo lijkt het wel, terwijl die organisatie alles zelf regelt, er geen kosten
zijn en er nog nooit reden is geweest tot buitengewone maatregelen. Maar daardoor heeft de organisatie
wel te kennen gegeven om op onze Polderdag met wat extra materiaal aanwezig te willen zijn. Ook andere
verenigingen en instanties (Wildbeheerseenheid IJsselmonde, Carnisse Grienden) hebben de
medewerking al toegezegd - er zijn al sponsoren voor de rondrit van de bejaarden (Vlasblom & Zoeteman)
gevonden en we hopen ook dat de plannen van Werkplaats Buijtenland, met de wandel- en struinpaden
over de akkers, de Buijtentools en andere kunstprojecten binnenkort gerealiseerd zullen worden. Kortom,
we hebben goede hoop op een mooie Polderdag.
Mocht u eventeel ook een idee of bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook : aarzel niet en laat wat
van u horen aan een van de leden van het comité (zie www.polderdag-rhoon.nl <http://www.polderdagrhoon.nl/> - linker kantlijn). Vanavond (20 april) komt het Comité weer bij elkaar om de voortgang te
bespreken.
Visie Heijkoop
Op maandag 10 april j.l. vergaderde een afvaardiging van de gemeenteraad in carrouselverband over o.a.
de Visie Heijkoop - voor de agenda en een geluidsweergave van de meeting KLIK HIER ;
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/10-april/20:00
Alle partijen kwamen aan het woord om tot de conclusie te komen die ook in de meeste reacties al was
weergegeven : het zegt eigenlijk niets behalve dat het een formulering is van de opdracht maar het biedt
geen handvatten of visie heo nu om te gaan met d=het project. Kortom, de vergadering alsmede de
insprekers en reacties lieten duidelijk weten er weinig waarde aan toe te kennen verder. Het zou allemaal
nog maar eens over gedaan moeten worden NA de uitspraak van de Raad van State want zoals het er nu
voor staat zijn er geen boeren meer in het gebied om een visie te rechtvaardigen. |deze zijn namelijk
allemaal wegbestemd, dus voor hen geen rol in de plannen. Van diverse kanten werd duidelijk dat we
inmiddels speelbal zijn geworden van een soort competentiestrijd tussen de verschillende overheden en
instellingen die allemaal op hun manier proberen hun werk in de wereld te houden en er beter van te

worden. Toch heb ik nog wel een aantal opmerkelijke uitspraken genoteerd (voor wat ze waard zijn
natuurlijk, de lokale politiek heeft wel eerder ferme uitspraken gedaan maar is daar later overheen gestapt):
*
De gemeente handhaaft haar beroep bij de Raad van State tegen de
reactieve aanwijzing van de Provincie
*
Heijkoop was in eerste instantie ingehuurd door Albrandswaard maar
werkte later in opdracht van de Provincie
*
CU/SGP ondersteunde de visie van de Polderkolder dat we hier al
stadslandbouw hebben want we produceren al voor de stad binnen een straal van 40 km van die stad en
we verkoipen aan huis aan mensen uit de regio
*
Vrijkomende en aangekochte gronden moeten naar de zittende boeren
i.p.v. naar bedrijven en instanties van buiten het gebied
*
Heijkoop heeft niet geleverd wat hem gevraagd is
*
De havens maakt het verder niet uit of hier natuur komt of landbouw,
de compensatie is al op zee gebeurd en de Tweede Maasvlakte ligt er dus....
*
Het Waterschap wordt gemist als gesprekspartner en inrichter van het
gebied
Vlakkenburg - Voorjaarsontmoeting Stadslandbouw
Er stond enkele dagen later, 12 april, een Voorjaarsontmoeting op de Vlakkenburg op de agenda,
georganiseerd door de Provincie. Er zou een presentatie worden gegeven over Stadslandbouw door
Annemiek Fontein (Inhoudelijk Hoofd Landschapsarchitectuur van de Gemeente Rotterdam) en hoe zij
daar tegenaan keek, maar helaas was ik te laat om dat stuk mee te maken.
En heb dan ook niet plenair de vraag kunnen stellen hoe de dame in kwestie aankeek tegen
stadslandbouw in de polders zonder boeren. Later heb ik dat nog wel kunnen doen in de nazit, maar werd
niet helemaal begrepen waarom al die boeren dan weg zouden gaan of moeten. Waarop ik nog maar eens
het bestemmingsplan naar voren heb gebracht waarin voor de boeren en hun bedrijven geen plaats meer
is, slechts woningen blijven er over.
Tussentonen - het vervolg
Een dag later, vrijdag 13 april, werd het project Tussentonen van Jeroen van Westen vervolgd - ik heb in
een vorige editie al een link gemaakt naar de weblog waarin de deelnemers hun mening geven over onze
polders, hoe zij deze beleven en wat er mooi aan is. Gewoon wel aardig om te lezen - zie hier;
http://www.tussentonen.nl/blog
De Buijtenhof - prijs multifunctionele landbouw plus filmpje
De zorgboerderij Buijtenhof, geleid door de Familie Visser, is door de Taskforce Multifunctionele landbouw
uitgeroepen tot het meest toonaangevend multifunctioneel landbouwbedrijf van Nederland zo heeft u
wellicht in de lokale media en landelijke pers gelezen. Een felicitatie waard natuurlijk.
Om een indruk te krijgen van het bedrijf en de opzet is een promotiefilmpje gemaakt, dat tijdens de
prijsuitreiking in de Cinemec te Ede is vertoond.
Via de link:
http://www.youtube.com/watch?v=LpLpakNkKQw<http://www.youtube.com/watch?v=LpLpakNkKQw&featur
e=youtu.be>&feature=youtu.be kunt u het bekijken.
Toekomstvisie Albrandswaard 2025
Vandaag weer een prachtige toekomstvisie 2025 krant in de bus ontvangen waarvan het te hopen is dat de
kosten ervan door de advertenties gedekt zijn
- anders is ook dit weer een gemeentelijk wishfull thinking project dat ze zelf met hun eigen plannen al
doorkruist hebben. Want als je de middenpagina opslaat met daarin het streefbeeld van de polders dan
weet je al dat het geschetste beeld niet conform het eigen bestemmingsplan is. Daar zijn namelijk de
boeren weg, zijn zoet-klei-oerrmoeras en krekenlandschappen gepland en kan zelfs van het "natuurlijk"
boeren, wat dat dan ook moge zijn, gene sprake meer zijn. Leg daar de tekeningen en schetsen van de
Provincie maar eens naast die het gebied zullen gaan inrichten, en je ziet wat het werkelijk gaat worden.
Maar daar sluiten ze graag de ogen voor aan de Hofhoek.......
De krant niet ontvangen? Kijk hier maar na
http://www.ettmedia.nl/digikranten/TAW121
Koedoodzone - Klimaatbuffer

In dezelfde krant op de binnenpagina een aankondiging van de klimaatbuffer (zie ook de ingesloten
uitnodiging). Dit stuk "nieuwe natuur" ligt in onze achtertuin en ik wandelde daar regelmatig, met of zonder
hond en/of paard.
Dat is nu niet meer mogelijk, het wordt verboden voor viervoeters en er komen nieuwe voor in de plaats.
Prachtige, van oudsher in dit landschap horende Schotse Hooglanders. De Gemeente wist niet hoe snel ze
het aan de stichting Ark moesten verkopen om zo ook die 1 miljoen subsidie in de wacht te slepen. Het
gebied, de 6 ha Portland en later als naam Binnenland meegekregen, was zich tot vorig jaar juist leuk aan
het ontwikkelen.
Spontane natuur met opschot van struiken en bomen maakten het een mooi ruig terrein waar je vanaf een
grondberg een prachtig overzicht had over de polders. Maar dat was niet natuurlijk genoeg natuurlijk, dus is
er ingegrepen en zijn de bomen en struiken om, is er maanden met kranen en kippers grond verzet en
watergangen gegraven zodat we nu een natuurzone hebben. Ik heb er vorige week nog gelopen - je komt
er geen fazant, haas, konijn, groenling, putter, veldleeuwerik of patrijs meer tegen, allemaal dieren die er
tot voor kort nog wel leefden, tot zelfs een verdwaalde vos aan toe. Alles is weg dus leve de nieuwe natuur!
We gaan het allemaal feestelijk openen op 26 april - weer een hele vooruitgang voor dit gebied.
Gemeentelijk Jubileumbos in Het Buijtenland van Rhoon
Er is al enige tijd de wens uitgesproken binnen de Gemeenteraad om een jubileumbos aan te leggen. Een
locatie waar voor mensen bij jubilea, trouwen, overlijden etc. een boom kan worden geplant, best wel een
leuk idee in plaats van het gemeentelijk boeket bloemen. Een boom gaat zeker langer mee en zo leeft
e.e.a. tot in lengte van jaren voort. Inmiddels is er een memo geproduceerd waarin wat meer details
bekend worden over locatie en kosten (bijgesloten). Uit het memo begrijp ik dat de gemeente dit zou willen
aanleggen aan de Lageweg in Rhoon. Nu heb ik er geen verstand van verder, maar bij die locatie bestaat
het genoemde perceel niet, er wordt waarschijnlijk bedoeld de Achterweg of Nieuweweg. Daargelaten het
feit dat de Gemeente helemaal niet over deze inrichting gaat, want dat zal volgens mij toch door de
Provincie gedaan moeten worden en zijn die het er ook mee eens? De grondprijs is in elk geval niet
misselijk om dat te bestemmen voor een bos maar dat zal via de OMMIJ wel een vestzak-broekzak verhaal
zijn.
Maar misschien is dit bos wel een vorm van zelfrealisatie door de Gemeente die geaccepteerd wordt door
de Provincie, we gaan het allemaal zien.
Polder Albrandswaard
In de Botlek van deze week ook een impressie van een Polderwandeling die leden en betrokkenen van de
lokale klankbordgroep aldaar gemaakt hebben. En die hen tot de (voor mij niet) verrassende conclusie
hebben geleid dat een polder toch wel een uniek gebied is dat goed bewaard moet blijven en met een
aantal kleine aanpassingen toegankelijk en geconserveerd zou moeten worden voor de toekomst. Wat men
daar in het klein ervaren heeft geldt voor de overige polders van Albrandswaard in het groot, met een nog
grotere variatie aan natuur en landschap. Nog wel moet u maar denken..... zie hier :
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/BL2/20120418/BL_BL2-1-29_120418_1.pdf
Overzicht Polderkolder 241 - 250
Ik was zo uit de routine van het wekelijks verzenden, dat ik vergeten was vorige keer de samenvatting bij te
sluiten - bij deze alsnog, ook altijd terug te lezen op de website van de Polderdag
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links :
Hedwigepolder - het laatste stuk dat Zeeland nog zal gaan ontpolderen (zegt
men) :
http://www.nd.nl/artikelen/2012/april/14/opponenten-ontpolderen-geven-niet-op
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/13/hedwigepolder-voor-een-derde-onder-water-gezet/
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/14/bommetje-pvv-onder-definitieve-plannen-bleker-methedwigepolder/?utm_campaign=rss
<http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/14/bommetje-pvv-onder-definitieve-plannen-bleker-methedwigepolder/?utm_campaign=rss&utm_source=syndication>&utm_source=syndication
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1703613&h=Hedwigeplan%20blijkt%20miljoenenstrop
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1703613&h=Hedwigeplan%20blijkt%20miljoenenstrop

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/bleker_inzet_voor_polder_was_maximaal_1_636757
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1703624&h=Zeeland
%20akkoord%20met%20ontpolderplan%20Bleker
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1703624&h=Zeeland
%20akkoord%20met%20ontpolderplan%20Blekerv
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/sgp_niet_blij_met_hedwigeplan_bleker_1_637074?localLinksEnabled=
false
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3242783/2012/04/18/Zeeland-beeindigt-de-discussie-enstemt-in-met-ontpolderplan-Bleker.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3242783/2012/04/18/Zeela
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-04-19/118008/ad-koppejan-steunt-plan-bleker
<http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1704382&h=Hedwig
e-debat_Tweede_Kamer_stil_gelegd>&doc_id=1704382&h=Hedwige-debat_Tweede_Kamer_stil_gelegd
Er is nog meer dan de Hedwigepolder en ontpoldering, al heeft het er ook mee te maken:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3242084/2012/04/17/Wereldwijd-veel-meerlandbouwgrond-nodig.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3242084/2012/04/17/Wereldwijd-veel-meerlandbouwgrond-nodig.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1698789&h='Waarderi
ng%20voor%20boer%20neemt%20toe
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1698789&h='Waarderi
ng%20voor%20boer%20neemt%20toe'
http://nos.nl/audio/362185-ontpoldering-noordwaardpolder-is-nodig-voor-veiligheid-bewoners.html
http://www.pbl.nl/publicaties/2012/voorbij-de-ehs-koers-voor-het-nieuwe-natuurbeleid
Naast dakhazen en daktuinen hebben we nu ook dakakkers
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-04-2012/boerin-legt-akker-aan-binnenstadrotterdam<http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1699567&h
=Rotterdam%20krijgt%20eerste%20dakakker>
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1699567&h=Rotterda
m%20krijgt%20eerste%20dakakker
En deze link is ook goed leesbaar en informatief
<http://www.boer-en-co.nl> http://www.boer-en-co.nl net als deze als u van het platteland houdt :
http://www.bijteun.nl/home
Mooie impressie uit de regio... het lijkt uit de oude doos maar is actueel
http://www.rijnmond.nl/nieuws/18-04-2012/meest-markante-boer-woont-vierpolders
Agenda:
26 april :
Koedoodzone - sluiting van de Koedoodzone als
wandelgebied en opening van de klimaatbuffer met waterbuffels en andere uitheemse dieren.
26 april :
Polder Albrandswaard - opstellen van een LOP en
bespreektraject http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4
<http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=82757>
&stukid=82757
14 mei :
Gemeenteraadsvergadering Hofhoek Poortugaal
http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2012/14-mei/20:30
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder.
Polderkolder 253

Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer tijd voor een volgende editie van de Polderkolder. Het is een beetje stilte voor de storm zo lijkt het deze
dagen. Iedereen is in spanning voor en in afwachting op de uitspraak van de Raad van State. Worden de boeren uit
de polder gezet of kunnen ze blijven om ons cultuurlandschap verder te onderhouden en hun producten te
verbouwen. De meningen zijn enorm verdeeld en niemand heeft enig idee wat we mogen verwachten. Toch worden
er inmiddels initiatieven aangekondigd voor na de uitspraak dus vraag je je af of ze op het provinciehuis misschien al
wat meer weten en voorinformatie hebben. Of gaan ze, zoals gebruikelijk, met de kop in het zand gewoon door met
hun plannen want het is tenslotte hun werk en met het geld van een ander is het leuk spelevaren. In bijgaande
opsomming een aantal activiteiten en nieuwtjes van de laatste weken…..

De Raad van State:
Op de website www.raadvanstate.nl wordt elke maandag vanaf 14:00 uur aangekondigd in welke zaken er deze
week uitspraak zal worden gedaan. Deze week staat het Buijtenland van Rhoon nog niet op de rol, dus zal het echt
op de laatste week aankomen. Zie hier : http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken
. Maardag 2e Pinksterdag zal er geen agenda worden gepubliceerd, dus mogen we ervan uitgaan dat dit dinsdag op
de rol wordt gezet met op woensdag 30 mei, de uiterste datum dus, de uitspraak. Het blijft spannend.
De Polderdag 2012 : 16 juni 2012
Dit project vordert gestaag, hoewel er nog een aantal organisatorische hobbels moeten worden genomen. Het
thema Polders Culinair wordt momenteel verder uitgediept en we krijgen van diverse kanten tips en medewerking
om de polders ook echt als leverancier van producten en streekgerechten op de kaart te zetten. Bij de Toekomstvisie
Albrandswaard heeft een sttroming zich bezig gehouden met het onderwerp “Proef Albrandswaard” en dat zou
perfect aansluiten bij het thema van onze Polderdag. We zouden daarmee een soort kick-off en proefproject
(letterlijk en figuurlijk) kunnen bewerkstelligen. Met de lokale restaurateurs worden momenteel de ingrediënten en
mogelijkheden in kaart gebracht om daar gerechten van te maken.
Daarnaast hebben ook de meeste “vaste” deelnemers weer aangegeven present te willen zijn, variërend van de
Carnisse Grienden tot de Wildbeheerseenheid en van de Roofvogels tot de Oudheidkamer. De bejaarden zullen op
kosten van Zoeteman’s aannemingsbedrijf met busjes door de polders worden gereden en ook de menners zijn weer
gevraag om met hun aanspanningen ritten te maken. Alle regen op een Polderdag hebben we vorig jaar al gehad,
dus zal het dit keer weer een fraaie editie worden.
Polders educatief : 14 juni 2012
Ook is er dit jaar weer Polders Educatief en deze keer zal OBS de Parel met een aantal groepen leerlingen “de boer
op gaan”. Op donderdag 14 juni kunnen zij alvast een voorproefje nemen op de Polderdag met een bedrijfsbezoek
aan vier verschillende ondernemingen:
de melkveehouderij van Maarten en Detty Noordzij aan het Weegje
het vollegronds groenteteeltbedrijf van Gert en Ellen van Herk aan de Essendijk
alpacaboerderij de Willemshoeve van Wim en Els van Prooijen aan de Essendijk
akkerbouwbedrijf van Leo en Cockie Kooijman aan de Koedood
De scholen hebben inmiddels les- en informatiemateriaal over deze bedrijfstakken ontvangen om de kinderen te
leren waar hun dagelijkse kost vandaan komt. En hopelijk kunnen zij hun ouders interesseren om het op de
Polderdag zelf nog een keer dunnetjes over te doen en hen de pracht (en kracht) van de polders en deze bedrijven te
laten beleven.
De PAL – De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit
Deze hebben een bezoek aan ons gebied ingepland om zich op de hoogte te stellen hoe het hier allemaal toegaat en
hoe de ontwikkelingen er voor staan. De PAL bestaat uit externe deskundigen die zowel Provinciale Staten als
Gedeputeerde Staten in een vroeg stadium (hier dus 10 jaar te laat) van de beleidsontwikkeling adviseren. De PAL is
een onafhankelijke denktank van het bestuur. Onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State (?) komen
ze op 22 juni een hele dag in het gebied kijken en praten met de diverse stakeholders in een aantal praatsessies. Er
zijn ook een paar bewoners en boeren gevraagd, maar de overgrote meerderheid is toch van buiten en wordt
gevormd door de groene lobby, de overheid, een aantal organisaties en toekomstige beheerders. Dus kunt u zich wel
een beeld vormen hoe deze “onafhankelijke” commissie zal worden ingepakt en gebrainwashed over wat goed is
voor dit gebied. In bijlage een korte introductie en overzicht wie er allemaal zitting in hebben – met voor natuur de
vertegenwoordiging door de directeur van het Zuid-Hollands Landschap Michiel Houtzagers, dus de
onafhankelijkheid is gewaarborgd !!!
Groenagenda Provincie Zuid-Holland
Hoe het zich allemaal in de praktijk laat vertalen in deze tijd van bezuinigen is nog wat onduidelijk. Als je de
Groenagenda (zie bijlage) van de Provincie er op naleest wordt er gesproken over een bijdrage van Rotterdam voor
de Vlinderstik en Noordrand, maar wordt het Buijtenland zijdelings genoemd op het eind. Het beheer op
IJsselmonde schijnt allemaal geregeld te zijn. En wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven, dus met het bericht van
gedeputeerde Weber in het achterhoofd nog maar eens 2x nadenken voor je al die ontpolderingen doorzet…….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-05-2012/miljoenentegenvaller-dreigt-voor-provincie en dat dan ook nog
eens in dit licht bekijken en heroverwegen :

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1727769&h=Verhorst:
%20ambities%20natuur%20%27onrealistisch%27
Het Zuid-Hollands Landschap en de Voortgangsrapportage in Golfmagazine
Hans Visser van het ZHL doet zijn best om richting de golfbaangebruikers in de Nieuwe Polder uit te leggen hoe mooi
het allemaal gaat worden en wat de voordelen van alle plannen zullen zijn. In een artikel spreekt hij o.a. over het
gereed zijn van de tussenrapportage over het Buijtenland maar eerst de Raad van State af te wachten alvorens men
verder kan. Want hij geeft toe dat er nog weinig landbouwgrond te beheren en te transformeren is door het ZuidHolland Landschap naar nieuwe natte natuur en akkernatuur. Maar die tussenrapportage maakt wel nieuwsgierig,
want die zou al lang gepubliceerd moeten zijn als je de normale verschijningsfrequentie ziet. Of staan er wellicht
zaken in die men (nog) niet openbaar wil maken hangende de uitspraak van de Raad van State? Hebben de juristen
van de provincie het wellicht allemaal te mooie en rooskleurig voorgesteld bij de RvS ? De tiende
voortgangsrapportgae was van 2e week oktober – tel daar een half jaar bij op (vergaderfrequentie) en je komt uit op
2e week april – we zijn dus inmiddels een maand over de datum…….
De Klimaatbuffels aan de Koedoodzone
Ik mocht daarover nog een schriftelijke reactie ontvangen, naast de diverse mondelinge afkeuringen als je daar loopt
te wandelen. Want het wandelgebied is wel enorm beperkt voor de meeste wandelaars en hondenbezitters, die
missen hun vrijloopgebied en uitrenzone. Met als gevolg dat ze nu soms de akkers van de boeren daarvoor
gebruiken en dat kan toch ook weer niet de bedoeling zijn – hoewel ze daarmee ook de ganzen wel weer van het
land houden. De reactie:
Dank voor je, altijd zeer lezenswaardige, Polderkolder Wim Gé. Ik heb nog voldoende schijfruimte op mijn PC om ook
de volgende 250 op te slaan!
Jouw opmerkingen over de Koedoodzone – Klimaatbuffer is met uit het hart gegrepen. Mijn kleinzoons noemen de
Koedood, aan het einde van de Lageweg, altijd ‘Boris zijn zwembad’.
Helaas vandaag dus geen feestelijke ingebruikname van de klimaatbuffer, maar een droevige sluiting van ‘Boris zijn
zwembad’. Ook ik heb daar met heel veel plezier rondgelopen tussen de zich schitterend ontwikkelende natuur, met
jaarlijks de schreeuwende Kieviten om je heen als je te dicht bij hun jongen kwam. Jammer genoeg begrijpen steeds
minder mensen dat natuur iets is dat zich zonder menselijk ingrijpen ontwikkeld en dat alles waar de mens zich mee
bemoeid gekunsteld is en daarmee vaak uit zijn evenwicht gebracht.
Nogmaals dank voor je info en succes en sterkte bij wat er allemaal over ons uitgestort wordt.
Werkplaats Buijtenland
Op zaterdag 2 juni 2012 presenteert Werkplaats Buijtenland nieuwe vormen van recreatie voor het Buijtenland van
Rhoon aan de bewoners en belanghebbenden uit de polders. Samen met lokale partijen heeft het ontwerpteam van
Werkplaats Buijtenland vijf mobiele werktuigen gerealiseerd waarmee het Buijtenland van Rhoon bewerkt kan
worden tot een publiek en recreatief gebied: de Buijtenkeuken door Elmo Vermijs, de Buijtenbrouwerij door
Henriëtte Waal, het Buijtenbed door Studio Makkink&Bey, de Buijtenkwekerij door Willemijn Lofvers en
Buijtenpaden door Ester van de Wiel en Marnix Tavenier.
Voor werkplaats Buijtenland is 2012 een proefjaar waarin de werktuigen zullen worden beproefd, verfijnd en
geoptimaliseerd. Zo worden de Buijtenpaden in september geëvalueerd en gaan ze in overleg met de boeren en
landeigenaren kijken hoe ze dit wandelnetwerk verder kunnen uitbreiden voor 2013, vooruitlopend op de
teeltschema’s voor het komende jaar.
Tijdens de Polderdag zal het concept verder worden gepresenteerd aan het grote publiek en zullen onderdelen deel
uit maken van de route en het landschap. Meer info : http://werkplaatsbuijtenland.nl/werkplaats-buijtenland-isklaar-om-stad-en-land-in-te-trekken
Project Tussentonen
Is het andere kunstproject binnen de polders dat momenteel wordt uitgevoerd door Jeroen van Westen. Voor de
toekomstige bezoekers van de Zegen- en Portlandpolder in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, in samenspraak
met Gemeente, AHL, ontwerpers en de TUSSENTONERS als zelf aangemelde toekomstige gebruikers van het
Buitenland van Rhoon. Omdat er plannen liggen voor een grote transformatie. Die plannen zijn uitgangspunt. Als de
plannen veranderen, verandert de opdracht of als de plannen afgeblazen worden verdwijnt de opdracht. De
opdracht was een ode aan de polder, door Jeroen ingevuld als een elegie, immers een ode is het bezingen van de
schoonheid die je ziet op dat moment, en als de polders getransformeerd worden dan is er een nieuwe
werkelijkheid. Dan kun je de oude alleen 'bezingen' als een herinnering, dan is er sprake van een elegie. In het
weekeind van de Polderdag is er een volgende sessie op de Vlakkenburg met zijn groep “Tussentoners” om de

volgende fase van dit kunstwerk vorm te geven. 15 juni een excursie en 16/17 juni een workshop leestekens. Klik
hier voor meer info over dit project: http://www.tussentonen.nl/leestekens
Felicitaties
Aan leden en bestuur van vereniging De Carnisse Grienden met hun 40 jarig bestaan. Zelf had ik helaas andere
verplichtingen maar ik heb begrepen dat het een leuk en afwisselend jubileum programma is geworden met
interessante onderdelen. Van veel kanten ook gehoord dat het optreden van schrijver Jan Brokken weer een enorme
steun voor de polders betekende en goed paste in de doelstelling van DCG. Het behoud en versterken van het
cultuurlandschap en landbouw in het open poldergebied. Speciaal voor hun jubileum is er o.a. ook een fietsroute
uitgezet met verklarende informatie (iets te groot om bij te sluiten) welke is terug te vinden op hun website :
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;197;4
Links:
Aan de Biesbosch is ook weer een lap landbouwgrond toegevoegd : http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-052012/hollandse-biesbosch-wordt-groter
Nog meer kunst in de polder, maar nu in de Hoekse Waard : http://www.vlasunie.nl
Toekomst van agrarisch natuurbeheer staat ook op de tocht:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1727965&h=%27Toek
omst%20agrarisch%20natuurbeheer%20onzeker%27
Boodschappen rechtstreeks van de boer : goed en goedkoop:
http://nl.odemagazine.com/exchange/136618/trend_goedkoop_boodschappen_doen_bij_de_boer
Agenda:
30 mei
Uitspraak Raad van State inzake Bestemmingplan Buijtenland van Rhoon
31 mei
Netwerkbijeenkomst Stadslandbouw Gemeente Rotterdam (zie bijlage Food2thecity)
02 juni
presentatie Werkplaats Buijtenland
14 juni
Polders Educatief - Schoolexcursie met 3 groepen basisschoolleerlingen “De Parel” naar 4 bedrijven in
het Buijtenland van Rhoon
16 juni
Polders Culinair - Polderdag Rhoon in het teken van streekproducten en streekgerechten
22 juni
werkbezoek Provinciale Adviescomissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) aan het Buijtenland van Rhoon
Dit was het wel weer voor deze editie – tot een volgende Polderkolder.

Polderkolder 254
Geachte bewoners en belangstellenden,
Er is niet veel te melden, alleen een herziening van de uitspraak van de Raad van State. Zoals ook in de bijlage te
lezen is, lukt het niet dit ingewikkelde dossier op tijd van een weloverwogen uitspraak te voorzien, dus wordt het
weer uitgesteld. Tot in hoeverre dat juridisch allemaal kan weet ik ook niet (bij mijn weten mag één keer verlang
worden, maar de RvS zal dat zelf als beste wel weten), maar het betekent wel weer dat we nog langer in onzekerheid
zullen blijven en er geen uitsluitsel is waar we op moeten en mogen rekenen.
Raad van State
De termijn voor de uitspraak wordt dus verlengd tot maximaal 11 juli. U hoeft dus NIET, zoals in de laatste
Polderkolder aangekondigd naar de website van de Raad van State te gaan voor een uitspraak, die laat nog op zich
wachten. Er is nog steeds hoop op een kentering in deze tijd van bezuiniging waarin bijna iedereen het nut van deze
ontpoldering in twijfel trekt. Draagvlak is er niet voor deze geldverspilling die nergens toe bijdraagt. We wachten
maar weer af…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1732434&h=Besluit_B
uijtenland_weer_uitgesteld
De PAL – De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit
Hadden op 22 juni een bezoek aan dit gebied aangekondigd, maar door het uitblijven van een uitspraak door de
Raad van State is dit voor onbepaalde tijd opgeschoven. Meer hierover in de voriege editie van de Polderkolder.
Polderdag 2012

Voor wat betreft de Polders Educatief op 14 juni is het programma rond. Ook het draaiboek en programma voor 16
juni begint steeds vatsre vorm aan te nemen Het Polders Culinair idee als themadag voor deze 6 e editie van de
Polderdag op 16 juni wordt van verschillende kanten omarmd en diverse mensen, waaronder Meesterkok Ad
Janssen, Hebben hun medewerking toegezegd. Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van het idee en de
uitwerking zoals het bedenken van gerechten, inventariseren van deelnemende restaurateurs en de mogelijkheden
die we op lokatie aan kunnen bieden. Daarnaast komen er ook vanuit de Toekomstvisie Albrandswaard ideeën naar
voren die passen in een van de daar bedachte thema’s : Proef Albrandswaard. Het zou elkaar mooi kunnen
versterken en de Polderdag zou daarvan een flitsende start kunnen zijn. Binnenkort kunt u via de lokale media, de
website www.polderdag-rhoon.nl (zal komende week worden bijgewerkt en aangepast) en deze Polderkolder meer
nieuws vernemen.
Werkplaats Buijtenland
Op zaterdag 2 juni 2012 presenteert Werkplaats Buijtenland nieuwe vormen van recreatie voor het Buijtenland van
Rhoon aan de bewoners en belanghebbenden uit de polders. Samen met lokale partijen heeft het ontwerpteam van
Werkplaats Buijtenland vijf mobiele werktuigen gerealiseerd waarmee het Buijtenland van Rhoon bewerkt kan
worden tot een publiek en recreatief gebied: de Buijtenkeuken door Elmo Vermijs, de Buijtenbrouwerij door
Henriëtte Waal, het Buijtenbed door Studio Makkink&Bey, de Buijtenkwekerij door Willemijn Lofvers en
Buijtenpaden door Ester van de Wiel en Marnix Tavenier. Voor werkplaats Buijtenland is 2012 een proefjaar waarin
de werktuigen zullen worden beproefd, verfijnd en geoptimaliseerd. Zo worden de Buijtenpaden in september
geëvalueerd en gaan ze in overleg met de boeren en landeigenaren kijken hoe ze dit wandelnetwerk verder kunnen
uitbreiden voor 2013, vooruitlopend op de teeltschema’s voor het komende jaar.
Tijdens de Polderdag zal het concept verder worden gepresenteerd aan het grote publiek en zullen onderdelen deel
uit maken van de route en het landschap. Meer info : http://werkplaatsbuijtenland.nl/werkplaats-buijtenland-isklaar-om-stad-en-land-in-te-trekken
Links:
Boeren in de grachtengordel, breng de boer naar de stad. Misschien moeten we dat ook maar eens doen, met een
delegatie dieren uit de polder de stad intrekken om de mensen te attenderen op ons gebied en te laten zien waar
hun producten vandaan komen :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1732623&h='Kijk_ma
ma,_een_koe!'
The never ending story Hedwigepolder: Bleeker laat het er bij zitten http://www.nieuws.nl/698770
Nog maar eens een keer de Hedwigepolder : duurt nog maar 7 jaar, wat dat betreft spannen wij hier de kroon:
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/zeven_jaar_welles_nietes_om_hedwigepolder_1_647113
Ten noorden van Rotterdam de aanleg van de eerste natuur als compensatie voor de 2e Maasvlakte geopend in de
Schiezone:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=93640
Een van de zegeningen van alle plannen is de groene verbinding die ons gebied makkelijk bereikbaar maakt voor de
bewoners van Rotterdan-Zuid (plus de rest):
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-05-2012/meeste-woningen-overvallen-charlois
Agenda:
02 juni presentatie Werkplaats Buijtenland
14 juni Polders Educatief - Schoolexcursie met 3 groepen basisschoolleerlingen “De Parel” naar 4 bedrijven in het
Buijtenland van Rhoon
16 juni Polders Culinair - Polderdag Rhoon in het teken van streekproducten en streekgerechten
Dat was het wel weer voor vandaag - een goede week verder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met een volgende Polderkolder, bijna geheel gewijd aan de aanstaande Polderdag. Het is even
sleuren en hard werken om de zaak rond te krijgen maar we gaan behoorlijk de goede kant op. Het hele
randgebeuren staat goed in de steigers en ook het thema lijkt goed te worden uitgediept. U heeft er wellicht al over
kunnen lezen in de plaatselijke pers maar de Polders Educatief en de Polders Culinair gaan het dit jaar helemaal

maken. Enige spelbreker zou het weer kunnen zijn maar daar rekenen we maar niet op. Vorig jaar is er wel weer
genoeg gevallen voor de komende jaren dus we hebben ons portie wel gehad. En als het wel tegen zit verhuizen we
onderdelen naar binnen, zo flexibel is het programma ook wel opgezet.
In bijlage treft u een aantal persberichten die zijn uitgegaan plus nog wat aanvullende informatie die we via de
website www.polderdag-rhoon.nl en via de Schakel zullen communiceren. Mocht u ergens iets lezen dat niet klopt
laat het me dan z.s.m. weten - het gaat maandag naar de drukker c.q. redactie van de Schakel want ook dit jaar zal
er via de Schakel weer een uitneembare middenpagina geplaatst worden die voor iedereen als route- en
informatiekaart te gebruiken is. Maar doordat ik op de zaak druk ben, heb ik niet iedereen persoonlijk kunnen
spreken over de inhoud en eventuele extra activiteiten, dus bijvoorbaat hou ik een slag om de arm. Mochten er
pertinente fouten in staan of gewenste aanvullingen graag per omgaande uw reactie, ik ben ook maar een mens en
waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt.
De meeste pagina’s op de website zijn ook herzien, alleen zullen we routekaart en daarmee samenhangende
informatie (wandel- en fietsroutes) pas maandag kunnen plaatsen, maar ga ervan uit dat dit verder klopt met
hetgeen er is afgesproken.
En u kunt uiteraard e.e.a. afdrukken (flyers) en naar eigen goeddunken ergens ophangen - er zijn er al diverse
verspreid bij de regionale winkelbedirjven maar wij komen ook niet overal.
Vragen : graag even bij het Polderdagcomité stellen of aan mij doorgeven - de telefoonnummers van Adjan, Thedie
en Plonie staan ook op onze website.
Voortgangsrapportage PMR - Project Mainport Rotterdam
Onlangs heb ik me nog eens via dit medium afgevraagd waar toch de volgende Voortgangsrapportage PMR bleef dat raadsel heb ik inmiddels achterhaald door de stukken er nog eens op na te lezen …..

Rapportagefrequentie
Voor u ligt inmiddels de tiende Voortgangsrapportage PMR. Een mooi moment om kort de balans
op te maken. PMR ontwikkelt zich voorspoedig. De risico’s van het project zijn afgenomen. De
besluiten ten behoeve van de landaanwinning zijn onherroepelijk. Datzelfde geldt voor de
toegangsbeperkingsbesluiten die in de Voordelta van kracht zijn ten behoeve van de
natuurcompensatie. De duincompensatie (Spanjaardsduin) heeft een voorlopige aanwijzing als
N2000 gebied waarmee ook deze natuurcompensatie juridisch is geborgd. De activiteiten betreffen
nog het monitoren van de natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Op 28 juni 2011 waren alle
bestemmingsplannen voor de deelprojecten (Buijtenland van Rhoon, Schiezone en Vlinderstrik)
vastgesteld. Behoudens de beroepsprocedures bij de Raad van State voor Vlinderstrik en
Buijtenland van Rhoon is de planologische basis voor de 750 ha afgerond. De
intensiveringsprojecten uit BRG zijn afgerond en een aanzienlijk deel van de leefbaarheidsprojecten
is gereed. Belangrijke stappen zijn gezet en ik merk dat er nu per half jaar minder nieuwe
wapenfeiten te melden zijn. Het project bevindt zich nu in een andere fase waarin de nadruk meer
ligt bij de uitvoerende partijen en de rol van het Rijk minder is. Ik wil u daarom het voorstel doen
om de rapportageverplichting over PMR te verminderen en voortaan jaarlijks per 1 oktober te
rapporteren over de voortgang van PMR. Dat is ook het moment waarop het accountantsrapport aan
u gezonden wordt. Bij belangrijke ontwikkelingen zal ik u natuurlijk tussentijds op de hoogte
brengen.
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Links:
Eerst zetten we de zaak onder water maar naderhand blijkt dan dat het wellicht weer teruggedraaid moet gaan
worden. Zo blijft er werk aan de winkel…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1739792&h=%E2%80
%98Blauwestad%20mogelijk%20over%20jaren%20weer%20droog%E2%80%99
Op de Ecologische hoofdstructuur blijkt ook iedereen ene beetje uitgekeken
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3266354/2012/06/08/Een-nieuwe-naam-voor-die-saaieEcologische-Hoofd-Structuur.dhtml
Ook niet onbelangrijk - de Groenagenda van onze provincie staat open voor inspraak…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1739346&h=Start%20
inspraak%20Groenagenda%20Zuid-Holland
In Rijsoord moet de land- en tuinbouw wijken voor bos maar dat staat ook ter discussie: geld en budgetten zijn op
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-06-2012/rijsoordse-boeren-geloven-niet-bos
Er is een aanvang gemaakt met de aanleg van de Groene verbinding (15 miljoen): hoera, hoe zouden we zonder
kunnen
http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding
Agenda:
11 juni Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/11juni/20:30
14 juni Polders Educatief
16 juni Polderdag 2012
http://www.polderdag-rhoon.nl
18 juni Carrousselvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/18-juni/19:45
Tot een volgende Polderkolder - ik weet niet of er voor de Polderdag nog een verschijnt maar hou in elk geval de
website en de Schakel in de gaten voor de laatste info.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan met een korte Polderkolder om de Polderdag nog even onder de aandacht te brengen. Vanmorgen
vroeg om kwart voor zes de krant uit de bus en wat is het dan genieten buiten van onze prachtige polders met die
mistflarden over de akkers.
Hopelijk hebben de klassen van De Parel vandaag kunnen genieten van deze weersomstandigheden, de ambiance en
de buitenlessen bij de boeren tijdens Polders Educatief. Ik heb positieve geluiden gehoord in elk geval.
Voor de mensen die de Schakel inmiddels in de bus hebben of de website deze week hebben bezocht zal het meeste
oud nieuws zijn. Ook andere regiobladen hebben er inmiddels aandacht aan geschonken. Maar we hebben ook
lezers van buiten de regio, dus dan wijzen we graag even op het middenkatern van de Schakel (uitneembaar) waar
alle ins en outs van de polderdag staan weergegeven. Er zit één kleine wijziging in het programma - de
wildbeheerseenheid IJsselmonde +zal niet aan Het Weegje staan maar aan de Korteweg op de Vossenburg;.
Voor de mensen die willen komen om een deel mee te maken kan ik ook verwijzen naar de volgende pagina’s op de
website www.polderdag-rhoon.nl
Het thema Polders Culinair wordt hier uitgelegd : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=63
Evenzo het project Werkplaats Buijtenland : http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=34
De Routekaart - plattegrond kunt u hier downloaden : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=35
De wandelroutes hier : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=33
En de fietsroutes hier : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=34
Wat er onderweg allemaal te zien en te beleven is hier : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=32
En de speciale activiteiten onderweg vindt u hier : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=31
De rest van deze dag moet u zelf komen beleven. We hopen uiteraard op goed weer, voorlopig bestaat er de kans op
een bui, maar zal de temperatuur rond de 20 graden zijn en dat is mooi om er op uit te trekken. Niet te warm en niet
te koud.
Hopelijk zien we elkaar onderweg bij een van de deelnemende activiteiten.
De polders in de ether (1) - TV Rijnmond
Gisteravond op TV Rijnmond een documentaire over Maasvlakte 2, de totstandkoming ervan, de PKB, het handjeklap
met de natuurorganisaties, het buitensluiten van de lokale vertegenwoordigingen, het groene polderen etc etc.
gezien - dat werd elk uur herhaald. Ook Adjan Vos mocht namens de boeren nog de vraag stellen over draagvlak en
haalbaarheid om in deze tijd zomaar 300 miljoen over de balk te smijten. U kunt de reportage en de interviews hier
terugzien http://www.rijnmond.nl/node/206981/overlay , uitzending van 20 minuten ongeveer.
De polders in de ether (2) - Radio Rijnmond

In het programma Chris Natuurlijk van Chris Vemer zal Radio Rijnmond de luisteraar op de vroege
zaterdagmorgen (uitzending van 08:00 - 09:00 op 93.4 FM of de kabel) mee op stap nemen de polders in. Samen met
Ester van de Wiel en ondergetekende loopt ze over de akkerpaden door de landerijen en bezoekt een aantal
"Buijtentools" onderweg. De Agrogids wordt geïntroduceerd en er wordt informatie gegeven over de diverse teelten
en gewassen in de polders van Rhoon die het gebied zo uniek maken. Meer info kunt u hier teruglezen
http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/11-06-2012/op-16-juni-de-polder-met-chrisnatuurlijk
De polders in de ether (3) - Albrandswaard FM
Ook Studio West-IJsselmonde, ROSA of tegenwoordig Albrandswaard FM, doet jaarlijks verslag van de Polderdag in
een live uitzending vanaf lokatie. Kees Spronk en zijn team trekken er op uit om de buitenactiviteiten mee te beleven
en de bezoekers te interviewen. Ook dit is voor iedereen LIVE mee te beleven tijdens de uitzending van INFO
MAGAZINE tussen 10:00 en 12;00 uur. Albrandswaard TV en FM zijn verantwoordelijk voor de informatie
voorziening in de dorpen Rhoon, Poortugaal en Portland. De afwisselende programma´s zijn te volgen via de 107.1
FM, 99.0 FM, 28+ en natuurlijk via de website www.albrandswaardtv.nl

Sponsoren gezocht
Ik was in de laatste Polderkolder vergeten een bankrekeningnummer te vermelden, hoewel een van onze trouwe
Polderdag bezoekers en polderkolderfans daar expliciet om had gevraagd, ook ter verwerving van fondsen.
Inmiddels blijkt dat we de reserves van de laatste jaremn hebben opgemaakt en we wat aanvulling zouden kunnen
gebruiken. Vandaar dat ik even de oproep van deze famile integraal weergeef, misschien wat laat maar toch…..
Wil je aub in de eerstvolgende polderkolder het bankrekeningnummer t.b.v. de polderdag vermelden.
Dan kunnen belangstellenden wellicht een donatie overmaken ter bestrijding van de onkosten. Goed idee?
Van ons kun je weer € 50,00 tegemoet zien. Veel succes met de voorbereidingen en hartelijke groeten,
Aan dit verzoek voldoen we uiteraard graag. Het banknummer is 3054 98 517 op naam van Th. Binder onder
vermelding van Polderdag Rhoon
Verder zullen er voor de bezoekers die willen bijdragen melkbussen op diverse lokaties worden geplaats waar
mensen een vrijwillige bijdrage in kunnen doen ter dekking van de kosten van deze Polderdag.
Onze melkbussen voor een vrijwillige bijdrage zijn gelukkig wat kleiner dan deze:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1748189&h=Promo%
20torenhoge%20melkbussen dus makkelijker te vullen……
Structuurvisie Albrandswaard
Op maandag 25 juni en dinsdag 26 juni vinden in het kader van de structuurvisie Albrandswaard
inloopbijeenkomsten plaats. De eerste avond over Poortugaal, de tweede avond over Rhoon en Portland. U bent van
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en met ons mee te denken over de ruimtelijke plannen van de gemeente
Albrandswaard. Zie ook hier : http://www.albrandswaard2025.nl/?nieuws_id=41. Het gaat om de volgende
bijeenkomsten:
Inloopavond Poortugaal
Datum: maandag 25 juni
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop)
Locatie: Hooge-Werf (’t Wiel 2, Poortugaal)
Inloopavond Rhoon en Portland
Datum: dinsdag 26 juni
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: ’t Centrum (Bernhardstraat 3, Rhoon)
Wij hopen dat u op één van de bovenstaande data aanwezig kunt zijn. Zou u zich willen aanmelden via het emailadres toekomstvisie@albrandswaard.nl en in de mail willen aangeven met hoeveel personen u komt en
voor welke avond (25 en/of 26 juni) u zich wilt aanmelden? Alvast hartelijk dank.
Planning structuurvisie
De concept structuurvisie bespreken we eerst met de inwoners van Albrandswaard. U bent dan ook van harte
uitgenodigd op maandag 25 juni en dinsdag 26 juni. Op donderdag 28 juni wordt het document met de
gemeenteraad besproken. De aanvullingen en verbeteringen die worden aangedragen door burgers en de
gemeenteraad worden verwerkt in de ontwerp structuurvisie. Dit ontwerrp presenteren we aan u in de vierde editie
van de visiekrant, die in week 36 verschijnt. In de tussentijd wordt de structuurvisie tijdens de zomermaanden

getoetst op financiele en milieutechnische haalbaarheid. Dit leidt tot het definitieve ontwerp voor de structuurvisie,
dat volgens de planning in september ter inzage voorligt voor iedereen die hier nog op wil reageren. Aan het einde
van het jaar 2012 wordt het ontwerp met de beantwoording van eventuele zienswijzen, de toekomstvisie, het
actieprogramma en de communicatiestrategie aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
Links :
De Landbouwwinkel - Het zou een bestemming kunnen zijn voor de 6 ha Binnenland – even aansluiten op de A15
nabij de Groene Verbinding ook … dan heeft dat viaduct nog een doel.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1749209&h=Verkoop
%20boerenproducten%20langs%20A27
Er zijn nog wat regionale kuddes met schapen langs de dijken en op percelen voor het reguliere onderhoud en
grasmaaien – kunnen ook nog voor andere doeleinden worden ingezet mocht de voorgestelde ontspanning en
recreatie in de polders té intensief worden:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=91983
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3269316/2012/06/11/Schapen-op-naaktstrandmoeten-sekstoeristen-storen.dhtml
Voor niks gaat de zon op – maar als er een reële vergoeding tegenover staat willen boeren best meedenken, zie ook
de akkerranden en buijtenpaden in onze polders:
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/11183460/Meer-oog-boer-voor-natuur-in-ruil-voor-geld.ece
En nog een aankondiging van de Polderdag bij Nieuwe Oogst
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1747776&h=Producte
n_proeven_bij_Rhoonse_boeren
Agenda:
18 juni Carrousselvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/18-juni/19:45
25 juni Inloopavond Structuurvisie Poortugaal
26 juni Inloopavond Structuurvisie Rhoon - Portland
Tot een volgende Polderkolder - hou voor de Polderdag in elk geval de website en de Schakel in de gaten voor de
laatste info.
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Polderdag 2012
Ik denk dat het meeste er overal al over gezegd en geschreven is. In het AD een mooi artikel en ook in De Schakel
diverse indrukken van zowel de Polderdag, het thema Polders Culinair alsmede van het voorafgaande Polders
educatief. Het staat inmiddels, samen met een keur aan foto’s (van Thedie Binder en Wim Spoormaker) op de
website www.polderdag-rhoon.nl . Ik zal voor het gemak even de links aan u doorgeven, ook de artikelen van de
Schakel (www.deschakelalbrandswaard.nl) heb ik in tekst en beeld op de site gezet:
Fotoalbums :
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=10
Nieuwsberichten:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=5&pagina=1
Hier staan onder verschillende pagina’s de nieuwsberichten, verslagen en foto’s zoals die ook in de regionale bladen
verschenen zijn.
’s Morgens was er ook de reportage van Radio Rijnmond in Chris Natuurlijk - dat kunt u hier terugluisteren :
http://itunes.apple.com/nl/podcast/rtv-rijnmond-chris-natuurlijk!/id356338103
Ook heel leuk was de positieve reactie en waardering van een bezoeker van de Polderdag op de website BijTeun
waar de Polderdag werd gewaardeerd met het cijfer 10 ! http://www.bijteun.nl/aanbod/1466203
De organisatie was in elk geval erg tevreden. Er is weliswaar minder gewandeld deze editie, hoewel het weer toch
uitstekend geschikt leek daarvoor. En dat buitje regen in de nacht en vroege ochtend was er om 10 uur ook wel
afgewaaid en gedroogd. Maar het was verheugend en enorm motiverend en stimulerend om te zien hoeveel
mensen er op pad waren bij de diverse bedrijven om zich te orienteren om het polderleven. Waarbij natuurlijk de
algemene opmerking dat zoiets nooit verloren mag gaan en nooit opgegeven mag worden natuurlijk koren op de
molen van de organisatoren is. Zoals het spreekwoord luidt: het ging er in als Gods woord in een ouderling. Ik heb
vanuit mijn optiek een persbericht en rondgezonden dat u HIER kunt lezen: http://www.polderdag-

rhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=38 waarbij ik ook een opsomming heb gegeven van sponsoren en
vrijwilligers die deze dag tot zo’n succes hebben gemaakt. Waarvoor nogmaals dank mede namens Plonie, Thedie en
Adjan.
Nog even dit in de herhaling…..
Sponsoren gezocht
Inmiddels blijkt dat we de reserves van de laatste jaren hebben opgemaakt en we wat aanvulling zouden kunnen
gebruiken. Het banknummer is 3054 98 517 op naam van Th. Binder onder vermelding van Polderdag Rhoon
De melkbussenactie heeft wel wat geld opgeleverd maar niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Dus
mocht u nog ergens een oude sok of sponsorpotje hebben.. we houden ons aanbevolen.
P.S. : doneert u liever contant of met zwart geld : één telefoontje volstaat want elke euro is er een en we komen het
bij u ophalen.
En deze herhalen we ook nog een keer….
Structuurvisie Albrandswaard
Op maandag 25 juni en dinsdag 26 juni vinden in het kader van de structuurvisie Albrandswaard
inloopbijeenkomsten plaats. De eerste avond over Poortugaal, de tweede avond over Rhoon en Portland. U bent van
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en met ons mee te denken over de ruimtelijke plannen van de gemeente
Albrandswaard. Ik heb 2 documenten bijgesloten voor de beeldvorming. Zie ook hier :
http://www.albrandswaard2025.nl/?nieuws_id=41. Het gaat om de volgende bijeenkomsten:
Inloopavond Poortugaal
Datum: maandag 25 juni
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop)
Locatie: Hooge-Werf (’t Wiel 2, Poortugaal)
Inloopavond Rhoon en Portland
Datum: dinsdag 26 juni
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: ’t Centrum (Bernhardstraat 3, Rhoon)
Wij hopen dat u op één van de bovenstaande data aanwezig kunt zijn. Zou u zich willen aanmelden via het emailadres toekomstvisie@albrandswaard.nl en in de mail willen aangeven met hoeveel personen u komt en
voor welke avond (25 en/of 26 juni) u zich wilt aanmelden? Alvast hartelijk dank.
Planning structuurvisie
De concept structuurvisie bespreken we eerst met de inwoners van Albrandswaard. U bent dan ook van harte
uitgenodigd op maandag 25 juni en dinsdag 26 juni. Op donderdag 28 juni wordt het document met de
gemeenteraad besproken. De aanvullingen en verbeteringen die worden aangedragen door burgers en de
gemeenteraad worden verwerkt in de ontwerp structuurvisie. Dit ontwerrp presenteren we aan u in de vierde editie
van de visiekrant, die in week 36 verschijnt. In de tussentijd wordt de structuurvisie tijdens de zomermaanden
getoetst op financiele en milieutechnische haalbaarheid. Dit leidt tot het definitieve ontwerp voor de structuurvisie,
dat volgens de planning in september ter inzage voorligt voor iedereen die hier nog op wil reageren. Aan het einde
van het jaar 2012 wordt het ontwerp met de beantwoording van eventuele zienswijzen, de toekomstvisie, het
actieprogramma en de communicatiestrategie aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
Nieuwsbrief Provincie
Het is meer een oud nieuws opsomming voor de mensen die met regelmaat de Polderkolder ontvangen en lezen,
want veel nieuws staat er niet in het exemplaar dat vandaag in de mailbox rolde. Enige vermeldenswaardige is dat
de website www.buijtenland.nl na maanden weer eens van verse teksten is voorzien. Over de Polderdag en de
Cuinaire waarde van de polders wordt vanzelfsprekend niet gerept, want die door de gemeente en bewoners
ingebrachte ideeën past de provincie niet zo. Zij gaan tenslotte alleen voor natuur en recreatie en hebben niets met
de zittende boeren en hun activiteiten die op deze Polderdag onomstotelijk hun toegevoegde waarde hebben
bewezen. Ik heb eerlijk gezegd deze dag ook vertegenwoordigers van de provinciale projectgroep gemist, maar ik
ben ook niet overal de hele dag aanwezig geweest. Ze hadden weer heel wat bij kunnen leren over de mogelijke
richting die het gebied in zou willen slaan. Gewoon door blijven boeren met wat meer ruimte voor innoverende
recreatie en boerennatuur waarbij de producten lokaal en voor de stad worden geteeld en afgezet. Stadslandbouw
en of je dat dan Proef Albrandswaard noemt of Polders Culinair doet er minder toe. Het gaat om de insteek en

bereidwilligheid van de mensen om er mee aan de slag te gaan en waarbij we het gebied kunnen behouden zoals het
thans is.
Slot Valckesteijn
Aan de noordkant van Rhoon, ooit ook poldergebied maar nu deels volgebouwd en deels bebost, is men begonnen
om het oude Slot Valckesteijn op enige manier weer in beeld te brengen. Daarvoor worden acties gehouden waar
weer door derden op wordt ingehaakt. Zoals door het waterschap Hollandse Delta die een eerder gevonden
ornament van het oude slot, terug geeft aan de Gemeente Albrandswaard als een bijdrage aan het “herstel” van dit
oude bouwwerk. Lees er hier meer over
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2012/nieuwsbrief_nr_25/@227911/bijzondere_leeuw
Links
Ook de reporter van de Nieuwe Oogst was van de partij op de Polderdag Culinair en “prikte een vorkje mee”
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1754217&h='Proef_Al
brandswaard'_van_start
Windmolens in de regio maar niet in Albrandswaard (gelukkig)
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3273116/2012/06/18/Regio-Rotterdam-krijgt-50-nieuwewindmolens.dhtml
Speciaal voor de huisverkoop op boerderijen is er nu ook een zogenaamde “app” ontwikkeld zodat ze vindbaar zijn
op route:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1754165&h=Langs_d
e_Weg-app_voor_boerenproduct
Stadslandbouw , althans de variant waarbij men landbouw bedrijft in de stad, heeft ook nadelige kanten lezen we:
http://www.foodlog.nl/artikel/stadsecoloog-waarschuwt-tegen-stadslandbouw
Henk Bleker breekt nog maar eens een lans voor boerennatuur en het landschap
http://melkveehouders.nieuwsgrazer.nl/movie/284
Om alvast te noteren in Midden-Delfland : volgende week weer het Boerol festival
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/juni/20/kunst_tussen_de_koeienvlaaien
Agenda:
25 juni Inloopavond Structuurvisie Poortugaal
26 juni Inloopavond Structuurvisie Rhoon - Portland
Dat was het wel weer voor deze editie - als er nieuws is komen we uiteraard weer bij u terug.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een kort bericht dit keer, om u te wijzen op nieuws inzake de lopende beroepen bij de Raad van State.
Uit de opsomming op de website van de Raad van State blijkt dat de afdeling Bestuursrechtspraak op woensdag 27
juni a.s. uitspraak zal doen:
Zie ook : http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken

Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 27 juni 2012
Op woensdag 27 juni om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de
beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

2. 201006363/1/R4
DATUM VAN UITSPRAAK:

WOENSDAG 27 JUNI 2012

PROCEDURESOORT:

EERSTE AANLEG - MEERVOUDIG

RECHTSGEBIED:

RUIMTELIJKE-ORDENINGSKAMER - BESTEMMINGSPLANNEN
ZUID-HOLLAND

INHOUDSINDICATIE:

Bij besluit van 26 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan
"Buytenland van Rhoon" vastgesteld, en besloten geen exploitatieplan vast
te stellen.

3. 201006363/2/R4
DATUM VAN UITSPRAAK:

WOENSDAG 27 JUNI 2012

PROCEDURESOORT:

EERSTE AANLEG - MEERVOUDIG

RECHTSGEBIED:

RUIMTELIJKE-ORDENINGSKAMER - BESTEMMINGSPLANNEN
ZUID-HOLLAND

INHOUDSINDICATIE:

Bij besluit van 26 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan
"Buytenland van Rhoon" vastgesteld.

4. 201006529/1/R4
DATUM VAN UITSPRAAK:

WOENSDAG 27 JUNI 2012

PROCEDURESOORT:

EERSTE AANLEG - MEERVOUDIG

RECHTSGEBIED:

RUIMTELIJKE-ORDENINGSKAMER - BESTEMMINGSPLANNEN
ZUID-HOLLAND

INHOUDSINDICATIE:

Bij besluit van 1 juni 2010 heeft het college besloten aan de raad van de
gemeente Albrandswaard (hierna: de raad) een aanwijzing te geven ertoe
strekkende dat de artikelen 8.1 (gedeeltelijk), 34.6 (gedeeltelijk) en 34.7
van de planregels, alsmede de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 7"
op de verbeelding geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan
"Buytenland van Rhoon" (hierna: het bestemmingsplan), zoals dat door de
raad bij besluit van 26 april 2010 is vastgesteld.

Onder punt 2 , 3 en 4 zijn de op dit gebied betrekking hebbende uitspraken te verwachten en vanaf woensdag ook
op deze website te raadplegen.
Zie hier : http://www.raadvanstate.nl/uitspraken
Duimen en moed houden maar……
P.S.: Tevens bijgesloten nog even een artikel uit de Nieuwe Oogst van afgelopen zaterdag om te laten zien hoe goed
we al op weg zijn, ook zonder de provinciale inmenging……
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Beste bewoners en belangstellenden,
27 juni 2012 - De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan
Buijtenland van Rhoon en de reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland. Gemeente, provincie en Rijk zijn
blij dat er nu duidelijkheid is ontstaan voor alle betrokkenen. Met de uitspraak is een belangrijke stap gezet op
weg naar realisatie van het natuur- en recreatiegebied in het Buijtenland van Rhoon.
Zo begint het persbericht dat afgelopen woensdag verzonden werd door de Gemeente Albrandswaard en de
Provincie Zuid-Holland. Een klap in het gezicht van de bewoners en belanghebbenden in de polders. Succes voor de
Provincie op alle fronten, dus een verheugde programma manager PMR stuurde het rond aan het hele groene lobby

en havencircus van Rotterdam en omstreken. Alle argumenten zijn bestudeerd en niet ontvankelijk bevonden door
de Raad van State, op 2 kleine onderdelen na. Voor de rest wordt er makkelijk over de bezwaren heengelopen want
het gaat er hoofdzakelijk over of de procedures goed doorlopen zijn en of het klopt naar de letter van de wet. Bij het
ontbrekende draagvlak, een van de eerste vereisten uit de PKB, wordt hoegenaamd niet stilgestaan. Het is dus
blijkbaar een democratisch besluit en onherroepelijk vastgesteld nu.
Vraag is dan ook wat het vervolg is. Zoals er gesteld wordt “er is nu duidelijkheid ontstaan voor alle betrokkenen” –
nou dat waag ik te betwijfelen. Vorige week nog mocht ik u een interview doorsturen in de Nieuwe Oogst met
wethouder van Praag waarin hij aangaf :

De boeren in de polders van Albrandswaard moeten in het toekomstige Buijtenland van Rhoon ‘een goede
boterham verdienen’, stelt wethouder Raymond van Praag van de gemeente. ,,De boeren moeten het hele
gebied gaan beheren.” ,,We willen geen totale transformatie van het gebied. De polders vormen het
karakter en de historie van het gebied, daar kunnen we nog wel honderd jaar mee vooruit”, aldus Van
Praag. ,,We weten dat doelstellingen zijn opgelegd. We kiezen niet voor een top-down aanpak, maar willen
met de agrariërs in gesprek over wat zij kunnen betekenen en doen. Met lokale productie is veel mogelijk,
laat het project ‘Proef Albrandswaard’ zien. Dat moet zich doorontwikkelen. Na tien jaar praten wordt het
bovendien eens tijd dat we iets doen.”
Volgens de wethouder zit er ‘veel marge’ in het bestemmingsplan. ,Als je de doelen in de Natuurhandboeken
leest, dan is de ambitie van provincie Zuid- Holland erg hoog. Wij blijven binnen die kaders, maar kiezen
voor de laagste lat. Dan ontstaat er meer ruimte om het een en ander te doen met het huidige landschap.”
Daarbij kunnen de boeren die willen, een belangrijke rol als beheerder vervullen, meent de wethouder. ,,De
huidige natuurbeheerders hebben geen geld. Daarom willen we de agrariërs inschakelen. Zij kunnen een
combinatie maken met hun gangbare bedrijfsvoering om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld met bloemrijke
akkerranden.” Van Praag benadrukt dat de boeren niet afhankelijk moeten zijn van subsidies.
,,Ze moeten pertinent geen beheerders in loondienst worden. Dat willen ze zelf ook niet. Geef ze de ruimte
om te investeren en een boterham te verdienen.”
Hij besluit het interview met:

De provincie moet wel meebewegen, stelt Van Praag. ,, Nu hoor je nog te veel verschillende verhalen. De
Raad van State moet nog komen met haar uitspraak.
Daarna hoop ik dat we kunnen beginnen met de keukentafelgesprekken.”
Ik denk dat de wethouder zeer zeker heel snel met de boeren en grondeigenaren om de tafel moet nu de uitspraak
van de Raad van State er is. Want zijn verhaal in het weekblad afgezet tegen het bestemmingsplan werpt alleen
maar meer vragen op. Er is namelijk voor deze betrokkenen nu helemaal geen duidelijkheid ontstaan. Want in het
bestemmingsplan zijn ALLE boeren wegbestemd en zijn hun bedrijfsgebouwen ingetekend als gele woonblokken.
Hoe is dat dan te rijmen met een plaats voor de boeren en een goede boterham verdienen? En het “we willen geen
totale transformatie” en “we kunnen nog wel honderd jaar vooruit”? De boeren met dit bestemmingplan in elk
geval niet.
Dus hoe eerder hij de betrokkenen aan tafel vraagt en uitlegt hoe hij e.e.a. denkt te verwezenlijken, des te beter het
is en dan komt er wellicht WEL duidelijkheid. En weet ook iedereen wat de toekomst voor hem/haar brengen
moge….. Verkopen, Verhuizen of Voortgaan.
En dan ga ik er voor het gemak maar van uit dat de Gemeente Albrandswaard nog iets in de melk te brokkelen heeft,
want volgens mij mag de gemeente het bestemmingsplan maken en bepalen maar gaat dan de provincie over tot de
inrichting van het gebied. En met de bestemming natuur en recreatie die er nu op ligt hoeft de provincie geen
agrarische commerciële activiteiten dus de zittende boeren met hun bedrijven te accepteren. Maar aan de andere
kant hebben ze de boeren wel nodig omdat de beoogde beherende partners (ZHL. Natuurmonumenten etc.) ook
geen geld hebben om de boel te onderhouden. Dus is het zaak om met de boeren ook daarover in gesprek te gaan
en te bezien wat daar de beperkingen en mogelijkheden zijn.
Conclusie: het was een frustrerend weekje en een enorme domper maar we laten ons letterlijk en figuurlijk niet uit
het veld slaan. Was de stemming na de Polderdag overal zo positief en paste het thema “Polders Culinair” mooi bij
de Toekomstvisie “Proef Albrandswaard”, dat is na zulke berichtgeving en uitspraken toch even slikken. We kunnen
alleen maar hopen dat de stukken waarover recht is gesproken inmiddels al weer twee jaar oud zijn (2010) en dat
men inmiddels ook bij de provincie het licht heeft gezien en voortschrijdend inzicht vertoond. Nog steeds leeft de
overtuiging, zeker na alle reacties tijdens en na de laatste Polderdag, dat we zelf prima in staat zijn om dit gebied
met zijn Boerennatuur geleidelijk meer open te stellen voor het publiek, meer biodivers in te richten en voedsel te

laten produceren voor de regio. En dit voor een fractie van de kosten – de honderden miljoenen die de overheid er
naartoe wil brengen om nieuwe natte natuur te maken kunnen in deze tijden van miljarden bezuiningen beter
worden besteed aan zorg en onderwijs. En hopelijk kan wethouder van Praag daarin een sturende rol spelen door
snel met de betrokkenen om de tafel te gaan.
Lees meer over de uitspraak van de Raad van State en het commentaar bij deze links :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1763126&h=Buijtenla
nd%20van%20Rhoon%20gaat%20door\
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=95608
en met een interview van Adjan Vos : http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-06-2012/plan-buytenland-rhoon-kandoor
De Leidingstraat
In vele bezwaren ook aangehaald als zijnde een industriële strook van tientallen ha’s die midden in een stilte- en
natuurgebied zou komen te liggen. Dat wordt niet als een bezwaar gezien, maar de eerste tekenen dat die echt een
eigen scenario zullen volgen zijn al zichtbaar. Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd en zijn er op
diverse punten gaten gegraven om glasvezel aan te brengen – of er nu gewassen staan of natuur of niets, dat gaat
gewoon door. Maar ook richting de Koedoodzone en de Klimaatbuffer hebben ze blijkbaar op hun poot gespeeld
over de afrastering. Het onlangs opgeleverde nieuwe hek om de Schotse Hooglanders binnen de zone te houden is
langs de werkweg richting het Binnenland van Rhoon (6 ha Portland) weer ontmanteld. Er zijn piketpaaltjes
geplaatst om aan te geven wat de grens is en dan kan het hek weer opnieuw worden geplaatst. Er was ook zo’n
haast om die klimaatbuffer aan te leggen dat er blijkbaar geen tijd is geweest voor overleg en het uitmeten van de
grenzen. Maar er is geld genoeg bij die gesubsidieerde instellingen dus doen we het gewoon even opnieuw….. zo
houden we elkaar aan het werk.
LINKS:
Misschien moeten wij de chinezen vragen om bij Gedeputeerde Veldhuijzen te pleiten voor de burger- en
boerenrechten in de Provincie Zuid-Holland? Dan heeft dit snoepreisje misschien nog nut.
Daar gaan vertellen dat ze niet luisteren naar de wil van het chinese volk en ondertussen hier plannen zonder
draagvlak doordrukken……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-06-2012/provincie-bepleit-mensenrechten-china
De kapitein die de regie van het project Buijtenland zou nemen en de belangen van de Albrandswaardse boeren en
burgers zou verdedigen in het hele proces (niet gehoord de laatste jaren dus die houding wordt blijkbaar beloond)
verlaat het zinkende schip meestal als laatste. Maar onze burgervader vertrekt al voor de zaak hier onder water gaat.
Benieuwd aan welk profiel zijn opvolger zal moeten voldoen…..
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11296989/Harald-Bergmann-wordt-nieuwe-burgemeester-vanMiddelburg.ece
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-06-2012/burgemeester-albrandswaard-naar-middelburg
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=84959
Hier wel weer een mooi artikel, met aansluitend uiteraard commentaar van voor- en tegenstanders uit Trouw
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3276587/2012/06/25/boerenfluitjes-verbindt-consumentmet-boer.dhtml
AGENDA:
3 juli Gemeenteraadsvergadering - http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/3juli/20:30
Tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan met nog maar eens een editie, gevuld met reacties en meningen van diverse lezers. De
verbolgenheid en teleurstelling komen daarin duidelijk naar voren, stuk voor stuk lezenswaardig. Ik heb een aantal
“langere” voorstellen en stappenplannen om de zaak letterlijk en/of figuurlijk op te blazen maar achterwege gelaten

om het beeld niet te vertroebelen, maar dat de emoties hoog oplopen bij sommigen moet u maar van me
aannemen. De strijd is dan ook zeker nog niet gestreden.
Reacties en artikelen n.a.v. uitspraak Raad van State
In de Nieuwe Oogst een reactie van Adjan Vos - uitgebreider artikel ook in pdf bijgesloten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1765114&h=Boeren_
willen_uitleg_beheer_Buijtenland
Zelf mocht ik ook een duit in het zakje doen bij Nieuwe Oogst: uitgebreider artikel ook in pdf bijgesloten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1765127&h=Warnaar:
_'Provincie_walst_over_ons_heen'
Ook op de website van Radio Rijnmond gaven een aantal mensen hun reactie (zie onderaan de pagina):
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-06-2012/plan-buytenland-rhoon-kan-door
In het AD van maandag en dinsdag mochten we een paar kleine berichten lezen (zie bijlage 20120703 AD) - één
vanuit het oogpunt van de boeren en een dag later was de projectleider namens de gemeente aan het woord om het
enthousiasme van de wethouder te temperen c.q. nuanceren. Volgens de projectleider kunnen de boeren zich beter
gaan toeleggen op recreatie door het verhuren van rossen en stalen rossen. Die denken nog steeds dat op dit
recreatiegebied zoveel mensen af komen dat er met de verhuur van fietsen een neveninkomen te halen is, zelfs al
zou het maar voor één gezin gelden. Wees nou toch eens een beetje realistisch - hoeveel fietsen denk je in te zetten
en tegen welk uurtarief? En wie gaat die dingen weer terughalen in Rotterdam-Zuid? En de verhuur van paarden.
Hoeveel boeren denk je dat daar een inkomen uit kunnen halen?
Het staat wel lekker makkelijk in de krant maar ik zou de brave man wel eens willen vragen en ondernemersplan
voor zoiets te schrijven waar een bank geld voor geeft om te investeren. Als er bij de gemeente en provincie een
paar ambtenaren weg zouden gaan zou dat meer hout snijden en spaart dat een hele hoop ellende en ergernis.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1768125&h='Paar'_bo
eren_weg_uit_Buijtenland
Reactie van de burgervader van Albrandswaard Harald Bergmann
Of dat allemaal voor de boeren, bewoners en sympathisanten van de polders nog niet genoeg is geeft de
vertrekkende burgemeester Bergman nog even een trap na in de Schakel van vandaag. Hij houdt al jarenlang zijn
mond en durft geen mening te geven maar nu hij vertrekt naar Middelburg en zijn promotie binnen heeft krijgt hij
opeens praatjes. Ferme taal opeens. In dezelfde Schakel neemt hij in zijn column afscheid en dat het allemaal zo leuk
is geweest. Vraag me niet wat er, behalve het speechen, doorknippen van lintjes en overhandigen van bloemetjes bij
jubilea allemaal tot stand is gekomen want ik kan er weinig hoogtepunten uithalen. De man is door Middelburg
vooral gekozen vanwege zijn netwerken en het maken van verbindingen, zijn sterke kwaliteiten. Netwerken zal hij
zeker gedaan hebben, zeker voor zichzelf, maar niet voor de polders en de verbindingen heeft hij ook niet gemaakt
want we zijn tijdens zijn ambtsperiode geen stap verder gekomen en alleen een gedrocht van een bestemmingsplan
rijker. En als je dan met zo’n artikel als onderstaand de boeren en bewoners ook nog eens tegen je in het harnas gaat
jagen is helemaal het toppunt. Minister Verburg beloofde enige jaren terug nog dat er voor natuur maximaal 10%
onteigend zou mogen worden, is dat besluit inmiddels herzien? En zeker als je dan ook als deskundige nog eens een
nieuwe vakterm bedenkt : “landschappelijk boeren”. Dat doen die mensen al eeuwenlang, ze hebben het landschap
gemaakt en onderhouden het, dus waarom zouden ze weg moeten dan. Hij praat er zo makkelijk over : je
levenswerk en erfgoed moeten opofferen voor een plan waar niemand op zit te wachten. Echt hard en geen hart
voor de polders. http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/405-burgemeester-bergmann‘agrariërs-die-niet-in-gesprek-willen-worden-onteigend’
Verdere reacties :
Dag heer Warnaar,
ik zeg altijd maar zo: "Verbaas je niet, verwonder je slechts." De heer Bergmann heeft
de hielen gelikt van de CvK, zijn positie veilig gesteld middels een grotere gemeente
wat ook weer meer geld in het laatje brengt en de mening van de burgers voor wat
betreft de geliefde polders gewoon naast zich neergelegd. Ik heb gedurende zijn
ambtsperiode nergens gelezen dat hij zich hard zou maken voor de standpunten en de
overtuigingen van de burgers in zijn gemeente. Het is jammer dat een dergelijk iemand
niet tegen de stroom (CdK en de provincie) in durft te gaan. Wat dat betreft moet het
profiel van de a.s. burgervader duidelijk zijn en zou het goed zijn als de burgers
daarover hun stem mogen uitbrengen. Helaas is de politiek nog niet zover. De uitsrpaak
van de Raad van State is een domper op alle energie en tijd die u in een en ander heeft

en nog zult steken. Echter de uitspraak van de Raad van State is niet zaligmakend en er
zijn nog vele beroepsmogelijkheden voorhanden. Het wordt dan wel een kwestie van wie
heeft de langste adem, maar dat is ons schitterende polderlandschap wel waard. Ik wens
u nog heel veel doorzettingsvermogen toe!
MvGr.,

Het is nu wel heel duidelijk waarom hij hier als burgemeester is neergezet, en dat hij al die jaren als een hijgend
(kwijlend) hondje achter de provincie aan heeft gehobbeld.

Hallo, wat een afschuwelijk en onbegrijpelijk nieuws dat de polder afgepakt wordt van de boeren!
Echt ONBEGRIJPELIJK! Vooral in deze tijden van economische crisis en als je kijkt wat jullie allemaal doen
en gedaan hebben om de polder recreatief nog meer interssant te maken!
Geeft mij als bewoner van Rijsoord het zelfde gevoel als toen wij de polder Nieuw Reijerwaard als polder
verloren.
Ook wij hebben de bestemmingswijziging, (en deze is wel veel heftiger dan dat er een natuurgebied komt)
door de strot geperst gekregen. Probeer je gemeente zo ver te krijgen dat ze niet meewerken aan een
bestemmingsplan wijziging, lok een grenscorrectie uit en dan................Zo is het bij ons gegaan, en nu
horen wij dat één van de trekkers van het bedrijventerrein, iemand die in de stadsregio zit, zeggen dat die
grenscorrectie destijds niet serieus genomen had moeten worden......ik geef het maar mee!!!
Bij ons spelen de gemoederen (nu het bij ons te laat is) hoog op. Wij, ik was toen bestuurslid van de
Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard, waren altijd min of meer jaloers op al jullie positieve acties, de
"polder kolder" enz. Wij kregen toen niemand op de been.
Maar als je dan het in en in trieste resultaat hoort...
Het vertrek van de burgemeester geeft mij nog een déjà vu gevoel, ook bij ons heeft burgemeester
Hermans "het zinkende schip" op tijd verlaten. Zo zijn burgervaders en moeders dus blijkbaar. Als het echt
lastig wordt moet je de benen nemen, i.p.v. er te zijn voor je burgers!
Wij kregen een ijzersterke interim terug, maar zijn periode was te kort om ons echt, inzake de polder, van
dienst te kunnen zijn.
En nu zitten we midden in de ellende, alles loopt en we moeten meelopen.
Aan één kant zou ik jullie moeten feliciteren met het natuurgebied, want o, wat zijn wij daar jaloers op.
Maar het is natuurlijk van de idiote dat je van een prachtig ongesubsidieerd gebied een zwaar
gesubsidieerd gebied gaat maken met allebij de invulling natuur.
Ik wens jullie sterke en energie en hoop dat er nog mazen zijn waardoor het tij te keren is, maar misschien
is de enige nu nog de publiciteit.
Polderkolder 259 - Nieuwsbrief Het Buijtenland van Rhoon

Op http://www.vriendenvanwaterdunennee.blogspot.nl/ heb ik er een logje aangewijd. (zie bij vrijdag 29 juni - red)
Succes met uw " strijd " en met een oprechte ANTI-ONTPOLDER-groet,

Goedemorgen
Nederland is een rechtstaat en dat is maar goed ook. Een ieder heeft gewacht op
een uitspraak van de raad van state. In de tussentijd is er voortgang gemaakt.
De provincie en de rijksoverheid zijn er langzamerhand van doordrongen dat de
agrariërs een belangrijke rol hebben en moeten krijgen in dit gebied.
Mijn oproep zal zijn: Pak die rol.
Met vriendelijke groet,
Beste Wim Ge Warnaar,
Ik betreur het genomen besluit. Een klap voor de boeren en bewoners. Wat is er
mooier dan de wijdsheid van de polder.
Toen ik nog in Capelle woonde las ik over dit gebied in de krant, over de
weerstand tegen de plannen van de overheid, niet wetend dat ik in Carnisselande
zou komen te wonen. Dat moet toch al heel lang geleden zijn. Ik woon hier al
weer ybijna 7 jaar. Wat een lange weg hebben jullie reeds bewandeld.
Overigens heb ik zo'n 200 honderd meter van het Hitlandbos gewoond. Daar waren
we als bewoners erg blij mee en daar heb ik ook erg van genoten. Ik hoop wel
dat als alles in Buijtenland toch moet doorgaan, de beplanting wat gevarieerder
wordt dan in het bosgedeelte van het Htlandgebied.

Als er dan toch wat gaat veranderen, hoop ik dat de boeren in de Polder zoveel
mogelijk een voor hen passend aandeel kunnen hebben ofwel behouden.
Met vriendelijke groet,
Ha Wim Gé
Een zwarte dag voor onze polder, voor ons en voor jou in het bijzonder.
Als ze zoveel hart voor die polder hadden als jij dan hadden ze nooit deze domme besluiten genomen.
Sterkte met verwerken en kop op!
Groetjes
Aan de bewoners van het Buijtenland:
GECONDOLEERD met de uitspraak Raad van State
Tot zover een bloemlezing uit de verschillende reacties, van politiek correcte tot verontwaardigde - we zullen af
moeten wachten met welke volgende stappen de lokale en provinciale verantwoordelijken uit de bus komen, maar
voorlopig is het nog verdacht stil.
De provincie heeft uiteraard achter de schermen al verder gewerkt aan hun inrichtingsplannen en de vraag is of en
welke invloed daar lokaal nog aan gegeven kan worden. We zullen het af moeten wachten, maar als wed de reacties
in de media van o.a. de burgemeester en de projectleider zo lezen is er weinig hoop dat we de polders kunnen
redden van de onderegang. En dat is in en in triest natuurlijk, druist tegen elk normaal begrip in en is gewoon niet te
bevatten dat zoiets ook onder democratische besluitvorming te scharen valt.
LINKS:
We hebben er ook meerdere malen voor gewaarschuwd als bijkomend gevaar van het zoet-klei-oermoeras. In
Portland en Carnisselande kunnen ze al niet buiten zitten van de n=muggen en dat zal zeker niet minder worden met
de nieuwe natte natuur:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3281706/2012/07/04/Steeds-meer-gevaarlijkemuggen.dhtml
Geld voor de vergroening is er ook gevonden - maar dan wel door de boer uit te voeren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1771932&h=Bleker:_s
nel_concreet_voorstel_vergroening
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1771124&h=ZLTO:_E
HS_invullen_met_boerennatuur
Misschien moeten we hier de plannenmakers van de provincie en gemeente maar heen sturen - ze vinden dat toch
zo mooi, kunnen ze in hun eigen tuintje spelen en plannetjes bedenken in de nieuwe natte natuur daar in plaats van
hier
http://www.rijnmond.nl/nieuws/04-07-2012/tiengemeten-heeft-een-natuurspeeltuin
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