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Goedenavond bewoners en belangstellenden,
Het zomert en ik heb zojuist de eerste combine (graandorsmachine) al door de polders zien
gaan om de tarwe te dorsen. Zo kan de natuur en het seizoen opeens omslaan en is het gewas
rijp om geoogst te worden. Een van de mooiste perioden in de polder en ik zou u willen
aanraden er van te genieten nu het nog kan. Hard werken voor de boeren om de tarwe en het
stro binnen te krijgen, een beeld dat we straks waarschijnlijk niet meer zien. Maar een
zoetkleioermoeras met muggen is ook mooi moet u maar denken. En zoniet dan wordt het zo
wel bedacht vóór u in ons democratisch bestel.

Polderdag Evaluatie – afsluiting 18 augustus
Hoewel de uirtslag van de Raad van State het succes van de Polderdag heeft overschaduwd,
willen we toch nog wel even stil staan daarbij. We hebben tenslotte deze dag laten zien dat we
hier zelf heel goed in staat zijn om een invulling aan het geheel te geven die maar een fractie
kost van hetgeen er zometeen met de provinciale plannen over de balk wordt gesmeten. En,
hoewel we heel goed begrijpen dat er geen reden tot feesten is, willen we toch deze dag nog
een keer met elkaar de revue laten passeren. Evenals vorige jaren willen we dat doen in de
vorm van een aangeklede BBQ. We hebben inmiddels nog wat sponsorbijdragen mogen
ontvangen, waarvoor onze grote dank en erkentelijkheid overigens, zodat er weer een klein
bodempje is om de eerste kosten te kunnen dekken. Eerste en belangrijkste voor de commissie
was een datum te prikken en dat is dus geworden zaterdag 18 augustus. We zullen op de
locatie nog even terugkomen, dus als er spontane toezeggingen zijn dan horen we dat graag
per omgaande. Het programma behelst weer een inloop vanaf 17:00 uur, daarna een aperitief
waarna het vuur wordt ontstoken voor een hap eten. Of we dit in eigen hand houden of wellicht
een cateraar bereid vinden het tegen een vriendenprijs te doen weten we nog niet - wel zal er,
naar goed gebruik, weer een pot staan voor een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten.
Mocht er een overschot zijn dan vloeit dat weer terug in de Polderdag-pot. Of we volgend jaar
weer tot organisatie van een dag zullen besluiten zal de tijd leren. Eerst maar een kijken wat er
allemaal voor plannen op ons afkomen.
Wel ligt het in de lijn van de bedoelingen dat IEDEREEN die op welke manier dan ook heeft
bijgedragen aan het slagen van deze Polderdag van de partij is. Of het nu medewerking is aan
het kunstproject werkplaats Buijtenland, openstellen van het bedrijf, rondrijden met
aanspanningen, leverancier of samensteller van de polders Culinair, sponsor of anderszins:
iedereen die maar iets gedaan heeft ter promotie van onze polders is welkom dus zegt het voort
!
Verdere berichten
Hoe het verder allemaal gaat is nog koffiedik kijken. Onze scheidende burgemeester Bergmann
(strik erom en bedankt) sprak natuurlijk stoere taal dat wie niet mee wil werken onteigend zou
gaan worden, maar dat is allemaal retoriek van een haan die zich realiseert te laat wakker te
zijn geworden, daardoor de boot die hij zou moeten besturen te hebben gemist maar tot besluit
nog even een keer wil kraaien. Maar hoe kun je zo reageren richting je eigen burgerij. Stel nou
dat we het niet over boeren zouden hebben maar over een aantal bedrijven uit het dorp. Zeg
bijvoorbeeld de Formido, een bedrijf dat al jaren in deze regio gevestigd is (v/h Spruijt toen
Hubo nu Formido), Binder hoveniersbedrijf, Houdtzagers, Fa. Stout noem maar op. En dat er
dan, opeens omdat er een 2e Maasvlakte wordt aangelegd, dat deze moderne en met de tijd
meegegroeide bedrijven 60 jaar in de tijd terug zouden moeten gaan. Oftewel, geen computers
meer en moderne technieken, maar terug naar de handzaag, de tekentafel en een
handgeschreven kasboek. Dat is toch niet van deze tijd om dat van deze ondernemers te
vragen, dus die zouden daar echt niet aan mee gaan werken - en dan nog dreigen ook dat als

je dan niet wil luisteren en meepraten aan die onzin dat je dan wordt onteigend. Daarnaast gaat
hij ook nog refereren aan het plan Heijkoop als richtinggevend, een plan dat door alle
betrokkenen zo’n beetje is afgeschoten. En als dank voor bewezen diensten dan nog een mooie
baan in een provinciestad krijgt aangeboden ook.
Vraag is alleen wat we met zijn vertrek opschieten met een Commissaris van de Koningin Jan
Franssen als potentaat aan het roer die alleen maar top-down denkt, aan samenvoegen van
gemeenten en zelfs hele regio’s. De kans is heel groot dat we hier een interim uit zijn eigen stal
aangesteld krijgen die in zijn manier van denken meegaat (Anja Latenstein, Leemhuis-Stout) tot
hij de kans heeft om Albrandswaard onder Barendrecht en/of Ridderkerk te hangen. Desnoods
een deelgemeente van Rotterdam want hij heeft het helemaal niet op onze gemeente volgens
mij.
En die vooral meewerkt aan de plannen die ze inmiddels al hebben uitgewerkt ben ik bang. Wij
praten pro forma nog braaf over inrichtingsplannen en uitwerkingsplannen, maar er zijn al
diverse bureaus actief met de inrichting. Zo is bureau Mentink actief gebleven in het schrijven
van plannen en ook andere architecten en landschapinrichters willen wel een graantje uit de
overlopende graanschuur van de provincie meepikken. En geef ze eens ongelijk.
De geruchten stromen inmiddels de polders door, er zouden brieven zijn rondgestuurd met een
ultimatum om op te krassen, er worden boerderijen in het land aangeboden noem maar op.
Maar nergens is daarvan een bevestiging te krijgen.
Eind augustus zou er, na de vakanties, weer eens een overleg worden opgestart dus tot die tijd
is het afwachten en net doen of er niets aan de hand is. En ondertussen blijven genieten van
ons gebied……

Toekomstperspectief polders bij TV Rijnmond
Een aantal polderbewoners was vorige week bij TV Rijnmond in de uitzending waarin ze
gevraagd werden naar een toekomstperspectief. Ieder heeft daar uiteraard een eigen idee en
invulling bij, zo ook de drie geïnterviewden. Voor elk bedrijf en elk individu gelden weer andere
mogelijkheden, niet in het minst bepaald door lokatie, oppervlakte, leeftijd, opvolging en andere
criteria. Vooral ook aardig om te lezen, onder de reportage, is het commentaar van bewoners uit
de regio. Niet alle commentaar is even genuanceerd maar toch. Helaas zullen weinig
ambtenaren van de provincie dat lezen, daarom verwijs is er hier maar even naar in de hoop dat
het toch wordt meegenomen…… http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-07-2012/polder-buytenlandonduidelijkheid-blijft

De polders : wijkakkers versus boerenakkers
Nog even een voorbeeld van wat ons te wachten staat wordt duidelijk als je door de polders
fietst. Daar zie je aan de ene kant op diverse percelen van Adjan Vos bloeiende akkerranden
(Agroranden Bloeiend Bedrijf) zoals dat ook met veel aandacht op andere plaatsen in
Nederland naar voren wordt gehaald in het kader van biodiversiteit. Deze boer maakt dus
bewuste keuzes in verbreding en aanpassing van zijn bedrijf, werkt mee aan nieuwe projecten,
maar wordt door de gemeente wegbestemd omdat het niet past in de “natuurdoeltypen” binnen
het nieuwe bestemmingsplan. Te gek voor woorden natuurlijk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1779083&
h=Flevolandse%20berm%20voor%20natuurnetwerk . Zeker als je ziet wat er voor terug komt.
Aan de Lageweg is via de provincie een akker ingezaaid waar vroeger een boer gewassen
teelde (blauwmaanzaad, gerst, aardappelen, uien). Nu is daar op een gedeelte een wijkakker
gemaakt - noem het kunst of een soort moestuin, maar er staat bijna alleen maar onkruid en je
moet moeite doem om iets van een gewas te ontdekken. De rest van het perceel lijkt ook een
gewas te moeten worden, maar vraag me niet wat. Terwijl daar vroeger een boer gewoon een
boterham op kon verdienen moet je nu met lede ogen aanzien hoe de polder verpaupert, want
anders kan ik het niet omschrijven. “U wordt gevraagd bij onraad het zuid-hollands landschap te

bellen” zo valt er te lezen, maar daar kan een blind paard echt geen kwaad doen verder. Enige
onraad kan nog zijn de leiding van de RRPL die er onderdoor ligt, want die schijnen te kunnen
gaan lekken hebben we inmiddels een dorp verderop ervaren.
Samenvatting Polderkolder 251-260
Zoals te doen gebruikelijk heb ik die bijgesloten - ook zet ik hem weer op de website van de
Polderdag http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53

Links:
Verkiezingspraat of niet, maar het is wel weer gezegd: Hou Zeeland droog
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1784215&
h=VVD:%20houd%20Zeeuwse%20polders%20droog
Waarschuwing voor die tienduizenden verwachte bezoekers van de Koedoodzone: niet voeren !
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/bezoekers-klein-profijt-houden-zich-aan-voerverbod
Ondergrondse leidingen lekken? Dat komt nooit voor …
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285229/2012/07/11/Lek-in-ondergrondseolieleiding-NAM-Barendrecht.dhtml
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-07-2012/lek-olieleiding-barendrecht
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/opruimen-olie-barendrecht-duurt-nog-zeker-paardagen
Stadslandbouw: heeft dat wellicht ook nadelen ?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285152/2012/07/11/Groenten-uit-stadstuinkunnen-giftig-zijn.dhtml
Nog meer over groen in de polders… De Groenagenda van de provincie Zuid-Holland
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1775890&
h=Veel%20kritiek%20op%20Groenagenda%20Zuid-Holland
Idee om die miljoen verwachte bezoekers te onthalen in de polders ?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1779423&
h=Eerste%20Rustpunt%20Zuid-Holland%20geopend
Waarom daar wel opruimen en onze gifbelt bij de Rhoonse Grienden niet? Ver van mijn bed
show van Huffelen?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/veenput-ommoordseweg-toch-met-spoed-gesaneerd
Eerst allemaal juichende verhalen hoe goed het project wel niet is en welke successen en
kansen het oplevert…Waar horen we dat nou ook nog meer steeds over een geldverslindend
project ..…..?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/slechts-vijf-rotterdammers-krijgen-baan-kas
Niet te hopen dat dat beest daar blijft, want dan wordt het door de groene lobby in no time op
ons afgewenteld en wordt de recreatieplas langs de Essendijk versneld aangelegd als
thuisbasis voor dit zeehondje : ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/zeehond-vast-binnenmeer-tweede-maasvlakte
Agenda:
18 augustus
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Beste boeren, burgers en buitenlui - plus overige belangstellenden
Daar zijn we dan weer met een volgende Polderkolder. Ik moet zeggen dat de vorige, nummer
261, nogal een paar reacties teweeg heeft gebracht. Terwijl er daarin niet veel anders stond dan
de mening die ik al een paar keer eerder zowel via de Polderkolder als via andere media (o.a.

bij studio west-ijsselmonde en Radio Rijnmond) naar buiten heb gebracht. De politiek in
Albrandswaard is in het hele proces over een nieuwe bestemming c.q. ontpoldering van ons
buitengebied de afgelopen jaren schromelijk tekort geschoten en heeft zich in slaap laten
sussen door de provincie en zogenaamde adviseurs. De burgemeester heeft daarin geen
sturende of regisserende rol kunnen spelen en de provincie heeft zich een onberekenbare
(sommigen zeggen een onbetrouwbare) gesprekspartner getoond. Die een eigen agenda heeft
gevoerd en zonder enig ander belang dan de eigen gedachten en insteek het proces naar haar
hand heeft gezet. Daarbij geholpen door dure adviseurs en advocaten die u en ik uiteindelijk
betalen om ons tegen te werken.
Ik heb de reacties op de afgelopen Polderkolder even voor u bijgesloten, zeker voor de mensen
die niet uit de regio komen of bepaalde bladen niet ontvangen.

Allereerst de reactie van de heer Johan van Wolfswinkel.
Deze heeft mij al eerder benaderd en gemaild dat ik de zaken te zwart-wit zag en dat ik vooral
de kansen moest benutten om tot een dialoog en oplossing te komen. Welke kansen heb ik me
toen afgevraagd, want alles wat je inbrengt wordt of niet gehoord of doodgezwegen als het niet
in het straatje van de provincie past. Als je een alternatief geeft dat draagvlak heeft komt men er
niet op terug of men valt terug op oude inzichten en stellingnames. Maar Johan, hoewel ik hem
vroeger geroemd heb omdat ik dacht dat hij als een van de weinige raadsleden over enige
dossierkennis beschikte, is inmiddels ook het spoor behoorlijk bijster geraakt. Dat ik de
burgemeester onheus bejegen waag ik te betwijfelen. Ik heb altijd gezegd dat het een aardige
man is die goed is in het doorknippen van lintjes, openen van bedrijven, bloemetjes uitreiken bij
jubilea en het houden van een praatje. Maar als burgervader en behartiger van de belangen van
de bewoners van Albrandswaard heeft hij gewoon heel weinig gepresteerd. Hij is vooral
VOORZITTER van de raad geweest, met de nadruk op ZITTER. Hij heeft nog nooit echt een
mening gegeven over de hele gang van zaken rond onze polders omdat dat niet bij zijn rol als
“voorzitter” zou passen waarschijnlijk. In al die jaren heeft hij zich 3x rechtstreeks betrokken
getoond bij het wel en wee van de polders :
 Tijdens de presentatie van de plannen en ideëen in Delta - de legendarische avond
waarop hij alle betrokkenen in de zaal beloofde de regie te nemen van het hele proces
(de voorlaatste keer ook dat hij iets in het openbaar over de polders gezegd heeft)
 Bij de eerste Polderdag in 2007, waar hij met de gedeputeerde Huls aanwezig was in
een representatieve functie, niet om de belangen te behartigen, maar meer om zichzelf
te profileren.
 Bij de Polderdag in 2010, waar hij Alexander Pechtold mocht ontvangen om
gezamenlijk het Driepolderpunt te openen - ook representatief, met een persmoment en
goed voor zijn netwerk en de CV
Verder als zijn laatste bericht (de laatste keer in al die jaren dat hij iets over de polders heeft
gezegd) van vorige maand “dat die boeren maar moesten meewerken of anders onteigen en
wegwezen” is het niet gekomen. Een heel pover optreden van een “burgervader” die zelf
aangeeft in de laatste Schakel zich door iedereen gewaardeerd te voelen en de BAR
samenwerking als het boeiendste onderwerp van zijn verblijf hier te zien. Hij had ook de
polders in zijn agenda kunnen zetten natuurlijk en daar iets boeiends van kunnen maken, maar
daar scoor je niet mee bij de Commissaris van de Koningin, zijn broodheer. Want die duldt
geen enkele tegenwerking, alleen zijn pionnen en meelopers kunnen op promotie of
medewerking rekenen en als je, zoals Harald, jong bent en een politieke carrière ambieert ga je
die dus niet voor de voeten lopen.
Zelf geeft Bergmann aan dat hij liever bij de mensen thuis komt dan dat hij ze uitnodigt op zijn
kantoor. Nou ik heb hem buiten voornoemde polderdagen weinig in het buitengebied gezien
om eens met de mensen te praten over hun problemen die buiten hun invloedsfeer zowel privé

als zakelijk door alle ontpolderingsplannen ontstaan zijn. Hetgeen je overigens ook de rest kunt
verwijten (behalve in aanloop naar de gemeenteradsverkiezingen dan - toen was het opeens
hip om erover te praten, maar daden ho maar). En over zijn sterke punten, in Middelburg ook
als selectiecriterium gehanteerd namelijk het netwerken en leggen van verbindingen, kan ik ook
kort zijn. Op het gebied van social netwerken en zakelijk netwerken misschien wel, netwerken
binnen stakeholders,betrokkenen, provincie, politiek, de groene lobby etc. voor het behoud van
de polders heb ik hem niet op kunnen betrappen. Ik heb hem op ontmoetingen daaromtrent niet
kunnen spotten. Hetzelfde geldt voor het leggen van verbindingen - je kunt toch niet zeggen dat
de samenwerking met bijvoorbeeld de provincie, bewoners, stakeholders en groene lobby zo
enorm goed is geworden onder zijn “regie”. Er is totaal geen onderling begrip en
samenwerking, meetings worden geboycot en de gemeente heeft zich min of meer buitenspel
gezet. De enige verbinding waartoe een aanzet is gegeven is de groene verbinding geloof ik.
Maar blijkbaar is het in de ogen van van Wolfswinkel een zonde als je zoiets op jouw manier
analyseert en naar buiten brengt. Want gek genoeg, alhoewel hij stelt dat het vast niet de
mening zal zijn van de boeren, is het wel precies zoals er bij een groot deel van de bevolking
(en bij de boeren en bewoners van het buitengebied al helemaal) over gedacht wordt. Vandaar
mijn opmerking het spoor bijster. De huidige politiek heeft geen enkel idee wat er in het
buitengebied en onder de bewoners leeft, ze zijn ervan vervreemd. Maar dat kan ook niet
anders als je in toezeggingen en verkiezingsprogramma’s belooft voor de Albrandswaarde
Variant en behoud van de boeren te spreken maar ondertussen doodleuk een
bestemmingsplan goedkeurt waarmee je het doodvonnis van die mensen en hun bedrijven
onderschrijft. Het is typisch politiek denk ik om eigen falen daarin niet toe te willen geven en
met rookgordijnen anderen zwart proberen te maken. Het zal mij echter niet er van
weerhouden om mijn mening te blijven geven en het belang van de polders zo goed als ik kan
te verdedigen.
En of de boeren en bewoners wel of niet achter me staan zal de toekomst, met o.a. de
verkiezingen die er in september aan komen, wel duidelijk maken aan de h.h. politici.

Reactie van de heer Gerard Brussaard
Is eigenlijk van hetzelfde laken een pak, hoewel hij wel zo netjes was om mijn zijn ingezonden
brief al vantevoren toe te zenden. Ook hier weer een hoog “als het kalf verdronken is dempt
men de put” gehalte want je zou bijna tranen in je ogen krijgen daarvan. Allereerst vergeet hij
blijkbaar dat in zijn tijd als politicus de hele “uitverkoop’ van het buitengebied al gestalte en
goedkeuring heeft gekregen. Er is nooit serieus naar de plannen gekeken, bij het “plannen en
groene polderen” heeft men zich na het New York overleg verder buitenspel laten zetten en zijn
de beslissingen (van wezenlijk belang) verder buiten de gemeente Albrandswaard genomen.
Men wist er niet van of werd er buiten gehouden - dat voordeel van de twijfel wil ik ze dan nog
geven, maar in zijn tijd is de ellende al goed begonnen. En dan nu een beetje de vermoorde
onschuld spelen, alle processen zijn doorlopen, we hebben ons recht gehad om bezwaar en
beroep aan te tekenen maar nu moet je je maar gewonnen geven en de plannenmakers hun
gang laten gaan. En vooral geen kritiek hebben op de mensen die er voor verantwoordelijk zijn.
Van een oud PvdA-politicus viel het me derhalve tegen dat hij die kritiek op het reilen en zeilen
van betrokkenen blijkbaar te ver vond gaan. Maar ook weer niet verwonderlijk, want dat is ook
weer typisch politiek natuurlijk. Altijd wijzen naar een ander, maar daarbij vergetend dat als je
met één vinger wijst naar een ander dat er altijd 3 vingers naar jezelf wijzen. Maar verder “no
hard feelings” hoor, je bent na je politieke carrière nog goed bezig nu met je Wereldwinkel maar
beperk je vooral daar toe. Dat is wel Fair Trade, wat jullie met de polders hebben gedaan in elk
geval niet.
Reactie op reactie

En zoals u allemaal wellicht in de Schakel heeft kunnen lezen lokt de ene reactie de andere
weer uit. Waar ik me overigens enorm begrepen en gesterkt door voel, want het is goed te
lezen dat medestanders via hetzelfde medium reageren (zie bijlage) - bedankt Ed Leentvaar
voor de moeite die je hebt genomen om je gedachten op papier te verwoorden en gestalte te
geven. Ik heb de afgelopen week van diverse kanten overigens steunbetuigingen gehad, zowel
telefonisch, per mail als “op het dorp”. Een enkele daarvan zal ik nog weergeven hieronder en
dan sluiten we dit hoofdstuk maar weer :

Beste Wim Gé,
artikel van Gerard B. gelezen in de Schakel. Over min gesproken… was hij niet één van die
altijd fout of niet ingelichte veel te lichte politici die onze polders verkwanseld hebben en niets
geleerd hebben van de gevolgen er van! Ja Gerard jij zat er bij, even als onze burgemeester, en
die daarvoor en onze CVK, allemaal even kundig en eerlijk. Nee Wim Gé, voor jou alle eer,
voor het informeren, blootleggen, neerschrijven, documenteren etc. van alles wat over onze
polders te vertellen viel, en dus ook over alles wat deze heren hebben verkloot.
Maar goed natrappen is politici eigen.
Sta er boven en ga zo door.
vriendelijke groet,

Het ingezonden stuk van Ed Leentvaar, wat me overigens uit het hart gegrepen is, herinnert mij er aan
dat ik ook graag naar jou wil reageren op het stuk van Gerard Brussaard. Hij slaat de plank volkomen mis
door de burgemeester in bescherming te nemen tegen heel terechte kritiek.
Van onze burgemeester had ik verwacht dat hij een stuk in De Schakel had geschreven van bijvoorbeeld
de volgend inhoud:
“Heel spijtig die uitspraken van de Raad van State; dat doet geen recht aan de vele inspanningen die de
Gemeenteraad van Albrandswaard en ik persoonlijk hebben gedaan om ons eigen plan, De
Albrandswaardse Variant, goedgekeurd te krijgen om daarmee zoveel mogelijk recht te doen aan onze
burgers die in de polders werken en wonen”. Het is heel goedkoop om een pantalon van enkele maten te
groot aan te trekken tegenover de boeren en met een broek van enkele maten te klein naar het
provinciehuis te gaan, want dan ga je vanzelf benepen kijken.
De gemeenteraad is (nog) steeds met zichzelf bezig en van de burgemeester kan je alleen maar zeggen
dat hij braaf gedaan heeft wat Jan Fransen wil. Eerst hadden we Anja die, met ervaring uit Zoetermeer,
de vinexwijk Portland van de grond moest tillen, toen Harold die de polders naar de knoppen moest
helpen en nu wachten we op de volgende die onze zelfstandigheid verkoopt en ons laat inlijven bij
Rotterdam. Als Jan Fransen maar van onze belastingcenten elk weekend naar zijn mooie boerderij in
Overijssel kan blijven rijden (Bah!)
Dat lintje zul je nooit krijgen maar daar mag je best trots op zijn. Beter eerlijk en oprecht zonder lintje
dan er één krijgen vanwege je slappe knieën.
Hartelijke groet
Polder BBQ 18 augustus
De aanmeldingen en suggesties stromen nog niet binnen maar het staat allemaal wel in de
planning - misschien moet ik de deelnemers, sponsoren en belangstellende nog even een
persoonlijke invitatie sturen om de zaak een beetje aan te wakkeren. We zullen als locatie
voorlopig even ons huis aanhouden (oudeweg 10), maar als er spontane toezeggingen zijn dan
horen we dat graag per omgaande. Het programma behelst weer een inloop vanaf 17:00 uur,
daarna een aperitief waarna het vuur wordt ontstoken voor een hap eten. Of we dit in eigen
hand houden of wellicht een cateraar bereid vinden het tegen een vriendenprijs te doen weten

we nog niet - wel zal er, naar goed gebruik, weer een pot staan voor een vrijwillige bijdrage ter
dekking van de kosten.
Mocht er een overschot zijn dan vloeit dat weer terug in de Polderdag-pot. Of we volgend jaar
weer tot organisatie van een dag zullen besluiten zal de tijd leren. Eerst maar een kijken wat er
allemaal voor plannen op ons afkomen.
Wel ligt het in de lijn van de bedoelingen dat IEDEREEN die op welke manier dan ook heeft
bijgedragen aan het slagen van deze Polderdag van de partij is. Of het nu medewerking is aan
het kunstproject werkplaats Buijtenland, openstellen van het bedrijf, rondrijden met
aanspanningen, leverancier of samensteller van de polders Culinair, sponsor of anderszins:
iedereen die maar iets gedaan heeft ter promotie van onze polders is welkom dus zegt het voort
!

Links:
Het Bestemmingsplan (aangepast) Buijtenland van Rhoon ter inzage
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek
_id=3589&fontsize=12&stukid=85685
Voedseltekorten, misoogsten en wat al niet meer - er is meer behoefte aan graan en voedsel en
wat doet de provincie? Onder water zetten en ontpolderen….
http://www.bnr.nl/topic/beurs/772666-1208/brood-wordt-flink-duurder
Agroranden, zoals ook vorige week in de Schakel te lezen die Adjan Vos hier in de regio ook
heeft ingezaaid en mooi in bloei staan
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2012/nieuwsbrief_nr_31/@228049/nieuwsbri
ef/
Nu de boeren weg moeten gaat men op zoek naar andere mensen die het landschap gaan
onderhouden. De natuur en de unieke landschappen van Zuid-Holland hebben de zorg nodig
van haar inwoners (!!!)
,,Wanneer we samen zorgen voor onze groene leefomgeving, kunnen we de bijzondere
landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden voor volgende generaties’’, zeggen
de mensen van Landschapsbeheer Zuid-Holland.
D\aar waren wij al eerder achter gekomen. Indien u zich daarin wilt verdiepen en daar
onderricht in geven kunt u een cursus landschapsmentor volgen (het bestaat echt).
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/431-landschapsbeheer-geeft-basiscursuslandschapsmentor
Nog een aardige over onderzoek naar het imago van de boer ……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1801861&
h=Burger_geeft_boer_een_7
Agenda:
18 augustus polderdag BBQ (en overdag de AH aardappelshow op de Vossenburg)
20 augustus raadsvergadering in kadewr van afscheid H. Bergmann
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-augustus/19:30
10 september raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/10-september/20:30
Dat was het wel weer - het is veel te mooi buiten om binnen te zitten want dat doe ik de hele
week al. Gauw de tuin in en tot een volgende
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden,
Een volgende Polderkolder met enkele nieuwtjes maar meer ook om de banden “warm” te
houden en u te blijven informeren. Op het gebied van echte zaken en informatie rond de polder
moeten we helaas nog teren op heel weinig. Het is vakantietijd, blijkbaar ook op het
provinciehuis, dus is er vanuit die hoek niet veel gecommuniceerd. En vanaf het Gemeentehuis
lezen we enkel in de media maar een stroom berichten over het afscheid van burgemeester
Bergmann, want daarover is volop gecommuniceerd. Ik heb het afscheid zelf niet mee willen
maken, want we zaten niet op dezelfde golflengte op vele zaken. In de raadzaal of bij andere
gelegenheden liep hij me meestal voorbij dus dan heb ik ook weinig aanleiding om op zijn
afscheid wel te verschijnen. Een gesloten boek moet u maar denken.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-08-2012/laatste-dag-als-burgemeester-van-albrandswaard
Wel plaats ik nog een aantal reacties van mensen die zo hun eigen idee over de hedendaagse
politiek hebben en waaruit blijkt dat de Polderkolder niet alleen in dit buitengebied wordt
gelezen maar ook daarbuiten.
Polder in het nieuws
Wat wel de nodige aandacht in de pers kreeg, gelukkig, is het bedrijf van de familie Vos. Ik
noem het hier maar even en zal ook wat links naar relevante informatie bijsluiten, want ik heb
het idee dat men op het provinciehuis dit soort zaken niet leest, of niet wil lezen. In de artikelen
wordt door Adjan Vos haarfijn uit de doeken gedaan hoe hij zijn bedrijf in de loop der jaren aan
het aanpassen en verbreden is om ook in de toekomst verder te kunnen in deze polder. Wat hij
daar allemaal voor doet, maar vooral ook laten moet, en hoe hem met het huidige
bestemmingsplan en inrichtings-ideëen het werken onmogelijk wordt gemaakt. Maar vooral de
kansen die hij ziet en inmiddels benut, de wens van onze gemeenteraad, maar waar de
provincie blijkbaar geen nut in zit gezien hun aanpak. http://www.deschakelalbrandswaard.nl (of
anders de digitale versie die je kunt lezen door hier op te klikken:
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/1208151319099b4c41d37e704a3ba0e49a9dcbbd5e77?mode=window&viewMode=doublePage
Ik zou vooral de Haagse Heren, projectmanagers, inrichters en de groene lobby willen vragen
om de eerste 2 pagina’s van de Schakel te lezen waarin hij zijn bedrijf voorstelt aan de lokale
bevolking en vertelt over de ontwikkelingen. Gewoon een ondernemer die midden in de
maatschappij staat en graag verder wil met zijn gezonde bedrijf. En waarvan er nog een stuk of
tien op het punt staan vermorzeld te worden tussen de ambtelijke molens van ambtenaren die
allemaal hun favoriete speeltje en ideëen willen botvieren op onze polders. Geld genoeg
blijkbaar, voedsel tekort, zo kortzichtig als de p…... en vooral het eigen plan ten koste van alles
doorzetten en zonder draagvlak van de lokale bevolking.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1808741&
h=35.000_bezoekers_open_dagen_AH-boeren
Terrein Beherende Organisatie’s (TBO) weren (in bijlage)
Een heel andere insteek vanuit de Noordrand is het pleidooi om toch vooral die TBO’s te weren
uit de polders rond Rotterdam, zij hebben daarover hun zienswijze ingediend op de
Groenagenda van de Provincie. TBO’s zijn organisaties zoals het Zuid-Holland Landschap en
Natuurmonumenten die voor een schijntje het boerenland krijgen overgedragen van de
Provincie (aangevochten bij het Europese Hof) en dat vervolgens gaan beheren op hun manier.
Naast het feit dat de Provincie niet wil luisteren naar de onrechtmatigheid daarvan gezien de
uitspraak van het hof, komt nu ook naar voren dat de TBO’s eigenlijk de boeren nodig hebben
om de overgedragen gebieden te gaan beheren, want daar is geen geld meer voor. Kort door

de bocht : ze jagen met hun natuurlobby, bestemmingsplannen en aanpak de boeren weg maar
vragen tegelijkertijd diezelfde boer om het onderhoud te gaan doen. Waarom dat allemaal
haaks op elkaar staat en onmogelijk is legt ook Adjan Vos uit in een van zijn artikelen in de
Schakel (zie katern hierboven).
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1806434&
h='Geen%20terreinbeheerders%20rond%20Rotterdam'%20

PAL Conferentie
Over de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit heb ik u al eerder mogen
informeren. Ze zouden al een bezoek aan de polders hebben gebracht maar dat is door de
Raad van State procedure uitgesteld. De PAL organiseert een conferentie met als thema “wat te
doen met het groen?” . In bijlage , met een hele keur aan sprekers en workshops die best
interessant kunnen zijn. Er worden voordrachten gehouden en uiteraard kun je in gesprek gaan
met diverse mensen van diverse pluimage. Goed om te netwerken en de andere kant van de
medaille te laten zien wellicht, dus van harte onder de aandacht gebracht. Wel vantevoren
opgeven (zie ook de bijlage). http://www.zuidholland.nl/bestuur_en_politiek/content_adviescommissie_leefomgevingskwaliteit.htm
Toelichting
Hoe kan de provincie samen met partners de komende jaren invulling geven aan de kwaliteit
van het landschap en de vitaliteit van het buitengebied? Een hot item in publiek schrale tijden.
Tijdens deze middag zullen diverse sprekers, waaronder Friso de Zeeuw en Adriaan Geuze,
aangeven wat zij de provincie adviseren met het groen te doen.
In de werksessies bent u zelf aan zet om aan te geven wat er zou moeten gebeuren met ons
landschap, met het vergroten van de publieke baten van groen, met de ruimte voor particulier
groen en met ruimte voor water en groen in verband met klimaatverandering.
In de forumdiscussie komen de deskundigen en de zaal aan het woord, om daarna af te sluiten
met groengedeputeerde Han Weber.
Verder verzoek ik u deze mail te verspreiden naar andere potentiële deelnemers.
Polderdag BBQ uitgesteld
De voor 18 augustus aangekondigde BBQ voor vrijwilligers en deelnemers aan de Polderdag
hebben we helaas uit moeten stellen. Het weer was perfect, maar er waren heel veel mensen
met vakantie, verhinderd of druk in de oogst bezig - dus zal e.e.a. in september hopelijk zijn
beslag krijgen. We hebben even als voorlopige datum 22 september geopteerd, dan is het ook
de nationale Burendag - dus een aardige bijeenkomst moet u maar denken. Zodra er meer
concreet is (wij gaan zelf ook nog een paar dagen het land uit) berichten we nader.

Uit het veld: nog een aantal directe en indirecte reacties op de laatste Polderkolders:
Beste Wim-Ge,
Met belangstelling je zoveelste Polderkolder gelezen.
Ik ben geen boer maar je moet wel erg doof en blind zijn om niet te snappen dat de boeren en
andere inwoners van Albrandswaard aan alle kanten in de luren worden gelegd door de lokale
en provinciale politiek.
Je teksten van Polderkolder 261 waren mij uit het hart gegrepen, hulde voor je vele
inspanningen en strijdlust. Niet dat het zal helpen vrees ik, want de politiek vaart haar eigen
koers, ondanks beloften en verkiezingsuitslagen. Meedenken wordt wel gepropageerd, maar als
het erom gaat zijn ze dat vergeten.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heb ik aan een aantal partijen binnen Albrandswaard
gevraagd wat het standpunt van de partijen is in het kader van de verdediging van de
Albrandswaardse variant. Nou, iedereen was van mening dat dat de AV beste oplossing was

voor Albrandswaard. Maar nu, nadat de dames en heren in het pluche gezeten zijn, zijn al die
strijdbare mensen als een blad van een boom omgedraaid.
Ik ga bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog duidelijker aan partijen vragen wat zij
beloven en daarna waarmaken.
Veel succes met de strijd en vriendelijke groeten van een inwoner van Portland.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer Warnaar,
Uw Polderkolder hebben wij aan de Hamdijk met belangstelling gelezen.
In de 2 bijlagen vindt u een kopie van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 10-092012..O.a. staat er "Harde Kritiek op overheden".....net als bij u...uw kritiek kan o.i. niet hard
genoeg zijn.
Hier in Oost-groningen hebben wij te maken met de Blauwestad en circa 200 HA Moerasaanleg
nabij de Hamdijk en noordelijk van Nieuweschans.
Deze kwestie(s) werden gedomineerd door de bestuurlijke extremisten; Hans Alders, Henk
Bleker, Marc Calon.
Het kon gebeuren dat de gemeenteraad (3x) unaniem tegen het bestemmingsplan tot nepnatuurontwikkeling stemde en een maand later via de achterkamertjes onder druk van de
Provincie een meerderheid werd afgedwongen terwijl in het gebied de gehele bevolking tegen
was, nog is en tegen blijft zoals uit de bijlagen mag blijken.
Honderde hectaren van de agrarische-economie in dit economische-krimpgebied zijn met
ontpolderingen en Nep-natuur vernield. De leefbaarheid is met moerassen aangetast e.e.a.
begeleid door de tergende kwelling van inmiddels 5 jaar voortdurend bestuurlijk extremisme van
het politiek bestuurlijk kartel van Provincie, Gemeente (geen democratisch mandaat/42%
kiezers), Waterschap (geen democratisch mandaat/26% kiezers), Staatsbosbeheer(een
bestuursorgaan zonder behoorlijke democratische controle).
Wat wij zo lezen is het bij u in met het Buytenland niet veel beter......inderdaad denk je in het
buytenland, een Bananenrepubliek te leven inplaats van in Nederland. Dat gescherm met de 1e
en 2e Kamer van dhr. Gerard Bussaard is volstrekte onzin...de dames en heren daar wisten
totaal niet waarover zij spraken toen ze een besluit namen. Zo is het ook bij rechtbanken en de
Raad van State. Er is totaal geen kennis bij bestuurlijke partijen en rechtbanken m.b.t. omgang
met historisch cultuurlandschap. Men schuilt in procedures en juridische gewichtig doenerij.
O.a. staatsraad mw. mr. M.W.L. Simons-Vincks van de Raad van State voerde bij ons een
treurspel op waardoor wij moesten denken dat zij zich in de zaak verdiept had....maar zij wist
niet waarover zij sprak en oordeelde.
Wat onlangs in Waalre, welliswaar in een (te) extreme vorm te zien was, is een echo van het
extremisme van bestuurders, politiek en ambtenaren waar de bevolking in Nederland onder
zucht.
De heren bestuurders (De Wijkerslooth en Opstelten) riepen in Waalre dat het een aanslag op
de rechtstaat was, maar nergens werd benoemd dat bestuurders (als kennelijk de CdK en
burgemeester H. Bergmann), politici, ambtenaren op allerlei wijzen met hun 19de-eeuwse
manier van doen, hun wangedrag en beslissingen, aanhoudend omstandigheden scheppen die
de rechtstaat en de openbare orde in de 21ste-eeuw ernstig in gevaar brengen.
De heren Johan van Wolfswinkel en Gerard Bussaard spelen de beledigde majesteit en willen
daarmee kennelijk verhullen dat zij zich (zullen blijven) misdragen.
Hoogachtend
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De teneur van uw laatste berichtgeving is onthutsend en eigenlijk nog veel erger. Het democratisch
gehalte van onze Gemeente staat m.i. ernstig ter discussie om van de Provincie maar te zwijgen.
Lees en huiver voorts van de volgende citaten in de Schakel:

“Iedereen heeft ons altijd gewaardeerd” en “Raad Albrandswaard is niet één geheel” uiteraard
gelardeerd met de familiefoto. Hoever kan je zinken?
Overigens in het katern Rotterdam van het AD staat een kaartje van onze regio. Ik zou u willen
aanbevelen eens te kijken naar een groot binnenmeer tussen Oud-Beijerland, Poortugaal en Rhoon. (zie
bijlage). De informatie komt van www.zuid-holland.nl
Tenslotte, mijn reactie is ingegeven door de kwestie Sonneheerdt, het ontstaan van een
Buurtpreventieteam, mijn deelname destijds aan het platform Rhoon-Noord en uw langdurig gevecht
met de bureaucratie. Is er nog wat te winnen?
Ik wens u veel succes.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Zeer geachte heer Warnaar, s.s.t.t.
Ik heb in het verleden met een stukje op poten gereageerd en gesteld hoe of ik over de politiek
dacht en nog denkt.
Ik woon zelf in Barendrecht maar volg met veel belangstelling het "gevecht" tussen u, de boeren
en de provincie.
Een zeer ongelijke strijd want die ambtenaren hebben altijd gelijk en als ze geen gelijk hebben
(wat bijna altijd zo is) hebben ze toch gelijk want zij hebben de macht om hun stomme plannen
door te douwen.
Het is misdadig dat ze het Buijtenland van Rhoon, de Hedwich polder in Zeeland, de polder in
Groningen en ga zo maar door verpesten of onder water willen zetten terwijl de wereld
schreeuwt om voedsel.
één droge zomer in Amerika en de graan prijzen vliegen omhoog, kunnen wij best betalen maar
hoe gaat dat in de ontwikkelings landen die al niet veel of niets hebben en nu nog weer meer
moeten betalen?
Let u maar eens op zo voor de verkiezingen beloven ze weer van alles en praten u naar de
mond maar als ze er weer zitten zijn ze alles weer vergeten.
Hoe krijg je die Fransen van zijn stoel en met hem die meepraters die de boel verstieren, De
hele provincie heeft nergens verstand van, kijk maar eens naar de regels voor de jacht, die
getuige van volstrekte onkunde over de materie maar je moet je er wel aan houden, ook weer
met nadelige gevolgen voor de agrariers
Ik wens u en de boeren en verdere belanghebbende in de polder heel veel sterkte en denk om
uw hart want van de rotjochies kan je het toch niet winnen.
Met met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het viel mij op dat er in de nieuwe gemeentegids geen enkel woord meer staat over Het Buijtenland van
Rhoon. Wel voldoende foto’s van onze scheidende burgemeester. Moeten de (nieuwe) inwoners van
Albrandswaard niet worden ingelicht en op de hoogte gehouden worden over de grootste
veranderingen in de polders sinds de twaalfde eeuw? Ik vraag mij niet alleen af in hoeverre dit
onderwerp nog leeft binnen de plaatselijke politiek maar ook of wij straks nog weten wat daar allemaal
gaat gebeuren. Wie heeft de regie en wie de controle?
Wanneer ik onderstaand artikel lees maak mij ook ernstig zorgen over de toekomst van onze polders en
betwijfel ik of al die nobele doelstellingen wel kunnen worden waargemaakt.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/346543/Natuurorganisaties-verliezen-helft-van-hunsubsidies.htm?cmpid=NLC%7cElsevier%2520Dagelijkse%2520Nieuwsbrief%7c13-aug2012%7cNatuurorganisaties%2520verliezen%2520helft%2520van%2520hun%2520subsidies
Met vriendelijke groet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim,
Dank voor je heldere verhaal.

Wellicht ook voor jou interessant: Op 5 september komt VVDkamerlid Helma Lodders op
uitnodiging van de VVD Albrandswaard naar Rhoon om te spreken over de problematiek van de
omzetting van agrarische gronden naar natuur. We hebben haar in het bijzonder uitgenodigd
om te praten over de problematiek van het landschapspark. De raad van State heeft weliswaar
het bestemmingsplan goedgekeurd maar de uitvoering is naar onze mening een ander chapiter.
Noodzakelijke bezuinigingen, stijgende voedselprijzen en -schaarste en de huidige waarde van
de polder moeten nog steeds een discussie kunnen rechtvaardigen over dit (te) ingrijpende
plan. De avond is openbaar en we nodigen ook de VVD Barendrecht/Ridderkerk uit.
Laat weten of je interesse hebt en we sturen je een uitnodiging.
Namens het bestuur van de VVD Albrandswaard
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LINKS:
Verkiezingstijd dus de loze beloftes , ballonnetjes en vage toezeggingen gaan weer een
hoofdrol spelen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1804612&
h=Driekwart_Zeeuwen_tegen_ontpoldering
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1804570&
h=PVV:_'Zuid-Holland_is_ganzenparadijs’
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1809141&
h=Vrees_voor_ontpoldering_in_Dollard-gebied
De wereldvoedselschaarste en het gebrek aan subsidies zet ook anderen blijkbaar aan het
denken, maar er zal altijd een conflict van belangen zijn….:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1805000&
h='Met_minder_subsidie_meer_natuur'
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-08-2012/vrijwilligers-op-vogelzoektocht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1806421&
h=Boeren_Hoeksche_Waard_zijn_ganzen_zat
Het andere geluid uit de Hoekse Waard : verbreding, akkerranden en natuur kunnen samen als
alle partijen maar willen….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1810097&
h=Hoeksche_Hoeve_Zuid-Hollandse_Helden
interessante site voor liefhebbers http://www.netwerkplatteland.nl
Wij hebben de Educatieve dag en Polderdag om voorlichting te geven, AH- heeft zijn open dag
en nu ook Bram Ladage:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1810105&
h=Ladage-toont_waar_frites_vandaan_komen
De wereldvoedselschaarste drijft in elk geval de prijzen op:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12798528/__Voedingsfabrikanten_zitten_klem__.html
Een reportage over ontpoldering Hedwigepolder:
http://nos.nl/audio/408591-nachtmerries-van-de-ontpoldering-van-hedwige.html

AGENDA:
28 augustus Griffiezaal Gemeentehuis
Carroussel met stand van zaken Buijtenland van
Rhoon (zie bijlage) http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/28augustus/20:00
05 september Lezing VVD kamerlid Helma Lodders in Rhoon inzake landbouw en natuur (op de
website http://www.vvdalbrandswaard.nl nog niets te lezen over hoe laat en waar) - ook haar
eigen website niet: http://www.helmalodders.vvd.nl/agenda_16162
10 september Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/10-september/20:30

12 september Verkiezingen Tweede Kamer
20 september PAL conferentie “Wat te doen met het groen”
22 september (onder voorbehoud) Polderdag BBQ
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Het is al weer even geleden dat ik u informeerde, maar dat komt omdat wij er even tussenuit
zijn geweest. Hangen we meestal niet aan de grote klok om geen slapende honden wakker te
maken, maar het waren 12 heerlijke dagen om gewoon even te ontspannen, alles los te laten
en een stapel boeken te lezen op het zonnige Kreta. Ik heb eerlijk gezegd weinig aan de
polders gedacht, behalve als we weer door een dor en droog achterland reden en je je
realiseert hoe idioot het is dat wij hier goede vruchtbare land onder water willen zetten. Maar
goed, als je dan terugkomt leer je de eigen omgeving nog eens extra waarderen, ondanks het
feit dat diezelfde vruchtbare grond inmiddels veel te veel onkruid in de beplantingen en
gazongras had geproduceerd, dus de derde week vakantie zijn we hoofdzakelijk dat weer aan
het inhalen.
Plus natuurlijk de mail en andere berichten over de laatste ontwikkelingen, en daar hebben we
het hier dan ook over.

Polderdag BBQ
Helaas zal het dit jaar niet lukken om dit rond te krijgen. Ik had als optie de 22e september, de
burendag, gesteld maar daar zijn al weer afmeldingen op gekomen. Tevens komt het ons dat
weekeinde minder goed uit, dus hebben we besloten om het maar door te schuiven naar
komend voorjaar/zomer. Te laat in het seizoen geeft anders onzekere weersomstandigheden en
oogstwerkzaamheden bij de boeren. Volgend jaar zijn er toch al twijfels of we weer een
Polderdag-editie moeten organiseren, maar dan hebben we in elk geval de BBQ nog staan als
gemeenschappelijk punt van ontmoeting om weer eens bij te praten en meningen te delen.
Hopelijk kunt u begrip opbrengen daarvoor (of anders de organisatie ervan overnemen - daar
heb ik ook geen moeite mee).

VVD Bijeenkomst met o.a. ontpoldering op de agenda
Ik was zelf helaas nog met vakantie maar heb van diverse kanten gehoord dat het een
geanimeerde avond is geweest waarop vooral de betrokken bewoners en boeren uit het
buitengebied de gelegenheid hebben gehad met kamerlid Helma lodders van gedachten te
wisselen over ons mooie polderlandschap. En waarbij ze heeft toegezegd een en ander nog
eens in de Tweede Kamer ter sprake te willen brengen, met name om de PKB er af te krijgen
en zodoende een werkbaar plan te kunnen maken met draagvlak. Dat zou mooi zijn en getuigen
van realiteitszin. Ik heb voor de mensen van buiten maar even het ingezonden stuk uit De
Schakel hierover bijgesloten.

De Provincie en Gemeente
Het lijkt wel een patstelling of stilte voor de storm. We horen alleen maar geruchten maar van
enig overleg, communicatie en coherentie schijnt totaal geen sprake te zijn. Dat blijkt ook wel uit
de diverse verslagen en indrukken die ik via mails heb ontvangen van mensen die bij de
carrousel over dit onderwerp “Het Buijtenland van Rhoon na de Raad van State” aanwezig zijn
geweest. De lokale politiek weet ook niet waar ze aan toe zijn en maakt zich zorgen dat ze
verder niet bij de plannen betrokken worden. Dat ze zelf al in 2010 het initiatief uit handen

hebben gegeven door tegen alle adviezen en verkiezingsbeloften in een bestemmingsplan goed
te keuren waar niemand iets mee kan vergeten ze gemakshalve maar even.
De bewoners en boeren wachten al weken op initiatieven en een uitnodiging om in gesprekken
nu eens wat wijzer te worden, maar vooralsnog lijkt er niets van de grond te komen. Er is
toegezegd om het gesprek aan te gaan, de boeren hebben dit bij de gemeente aangegeven
maar het is een complete radiostilte - waarschijnlijk weet men ook daar niet meer hoe nu verder
te gaan. Er komt, na al die jaren wachten en treuzelen, geen concreet signaal, behalve een heel
assortiment indianenverhalen en “horen van” berichten. Dat er een nieuwe projectmanager zou
zijn, dat er inmiddels vanuit de provincie een pitch is uitgeschreven aan 10 architecten om met
een plan te komen, dat er een compleet inrichtingsplan op de plank ligt, dat de provincie
bottom-down met een opgelegd en vaststaand plan zonder inspraak zal komen, dat de
gemeente liever met draagvlak werkt en bottom-up met bewoners en boeren om de tafel wil, dat
inmiddels boeren overeenstemming hebben bereikt en weg gaan, dat er geen geld is voor alle
plannen en men hoopt uit de pot “groen rond de steden” (zie ook bij LINKS) extra geld te krijgen
etc etc etc.
De website van de projectgroep www.buijtenland.nl geeft al maanden geen nieuwe informatie,
dus qua communicatie begrijpt niemand waar ze mee bezig zijn.
En nu de regisseur van alle plannen, burgemeester Harald Bergmann, ook nog eens vertrokken
is lijkt het al helemaal een stuurloze bedoening.
Oogstfestival werkplaats Buijtenland 15 september
Mocht u morgen drukte zien op de wijkakker aan de Lageweg en op andere plaatsen in de
polder dan komt dat door het Oogstfestival. Om mee te kunnen eten en genieten van een
vegetarische maaltijd van de geoogste producten mnoet u zich wel opgeven vantevoren.
Klik hier voor meer informatie : http://werkplaatsbuijtenland.nl/oogstfeest-buijtenkwekerij
Reacties op de laatste Polderkolder:
Beste Wim Warnaar.
Ik heb even de behoefte om iets te melden. Ik weet niet of u het heeft gelezen( denk het wel) een 2
weken geleden zei de voorzitter van het LTO. Dat we een graanreserve moeten opbouwen om te voor
komen dat er in de komende tijd een tekort ontstaat. Al ik zo de polder bekijk wordt er toch wel wat
graan verbouwd. Als de provincie zijn plannen wil door zetten, gaat er veel van het graan verloren.
Misschien kan de voorzitter van het LTO nog iets betekenen.
Met vriendelijke groet uit Smitshoek
LINKS
De mening van Wageningen telt zwaar bij toekomstplannen, maar niet alle meningen
blijkbaar…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3310822/2012/09/04/Pleidooi-intensievelandbouw-valt-slecht.dhtml
Feit blijft gewoon dat optimale voedselproductie urgent en noodzakelijk is
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1830202&
h=Vraag-naar_landbouwgrond_blijft_toenemen
Meer geld van de provincie Zuid-Holland voor groen rond de steden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1825649&
h=%E2%82%AC_36_miljoen_extra-voor_groen_Zuid-Holland
De Stadsboerderij van Rotterdam gaat open (zie ook Agenda 22/09):
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-09-2012/rotterdamse-stichting-brengt-landbouw-naar-de-stad
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1821898&
h=Stadsboerderij_Rotterdam_gaat_open

AGENDA:
15 september
Bazar in De Klepperwei, een zorgcentrum aan de Zwaluwenlaan met veel
polderliefhebbers onder de bewoners
Oogstfestival Werkplaats Buijtenland (zie
http://werkplaatsbuijtenland.nl/oogstfeest-buijtenkwekerij)
17 september
Carrousel Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard (20:00
uur) - Gemeentehuis Hofhoek
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/17september/19:30/Landschapsontwikkelingsplan-Polder-Albrandswaard
18 september
RO Café over ruimtelijke kwaliteiten landelijk gebied
20 september
PAL conferentie “Wat te doen met het groen” (zie bijlage) - Den Haag
21 september
Rotterdams Oogstfestival Heemraadsplein m.m.v. Werkplaats Buijtenland
(zie bijlage)
22 september
Rotterdams Oogstfestival Heemraadsplein en opening
Stadslandbouwbedrijf Marconiplein (zie bijlage)
28 & 29 september Greens Parade Conferentie en festival Klimaatark Barendrecht (zie
bijlage)
Dat was het wel weer voor deze keer - een fijn weekeinde en tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er lijkt een beetje beweging in de polder waar te nemen. De geruchten en “horen van” verhalen
worden er niet minder om, maar er zijn ook wat concretere zaken. Dat er door de provincie al
plannen klaar gemaakt worden en dat bureau Mentink al een blauwdruk heeft hoe het zal
moeten worden is geen vreemde zaak natuurlijk. Je kunt niet verwachten dat de Provincie al die
maanden na de uitspraak bij de Raad van state stil blijft zitten, die mensen daar moeten ook
aan het werk blijven om hun brood te verdienen en doen dat door vooral veel te schrijven,
nieuwe plannen te maken en te produceren. En maken dat pas openbaar als het ze uitkomt en
zoveel mogelijk neuzen in hun richting hebben staan. Dus vanuit die hoek zul je geen nieuws
horen en worden geen reacties of ideeën gecommuniceerd. Hun communicatie “tool”, de
website www.buijtenland.nl is al maanden niet meer van enig nieuws voorzien, dus daar heb je
ook al niets aan. Enige nieuwsfeit is te lezen op de website van de provincie zelf waar een
manifestatie wordt aangekondigd http://www.watkangroenvoorjedoen.nl
Andere initiaitieven en bewegingen in de polder
Werkplaats Buijtenland is druk in de weer om de natuurakkers en wijkakkers te oogsten en
probeert daar mensen voor te porren. Zo hebben we onlangs het Oogstfeest aan de Lageweg
gehad en stond afgelopen weekeinde een aantal andere oogstprojecten op de rol. Er zou
worden aardappels gelezen maar dat is o.a. vanwege de weersomstandigheden niet verder
uitgewerkt. En ook het haver dorsen (pik een graantje mee) op de natuurakker langs de
Essendijk vond door omstandigheden geen doorgang. Wel was op de Vlakkenburg de hele
serie Buijtentools opgesteld om daar met de Buijtenbrouwerij te brouwen, met de Buijtenmolen
meel te malen en met de Buijtenkeuken van te koken. Het blijft een beetje hobbywerk in de
marge natuurlijk, dat is niet iets waar een boerenbedrijf een boterham aan zal kunnen en willen
verdienen en het kost een vermogen aan subsidie. En ook het Buijtenbed, het logement langs
de Molenpolderse Zeedijk, is een aantal malen geboekt en gebruikt in september - dus er zit
wat beweging in het recreatieve deel.

Het natuurlijke deel beweegt automatisch met de seizoenen mee, daar hoeven wij mensen niet
op in te grijpen. Onze boerennatuur kent zo zijn seizoenen en er is volop leven in de polder.
Ook zonder bemoeienis van Provincie en Groene maffia.
Tevens zit in het agrarische deel wat beweging en dan doelen we niet alleen op het oogsten
van fruit, mais en spruiten of op het rooien van de aardappelen, bieten en uien , het ploegen en
winterklaar maken van het land. Nee, ook de boeren bewegen zoals altijd mee, en gaan in
gesprek met wethouder van Praag over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige
situatie voor hun gezinnen en bedrijven. Is er een toekomst voor hen weggelegd binnen de
kaders van het bestemmingsplan en alle andere plannen, weet hij meer over de diverse
plannen, kan hij daar voor hen een rol in spelen of niet. Welke rol kan de gemeente nog spelen
in het krachtenveld tussen de verschillende stake-holders om de belangen van de boeren en
bewoners van Albrandswaard nog enigszins te behartigen. De lang verwachte uitnodiging voor
zo’n gesprek is binnen en zal op donderdag 6 oktober zijn beslag krijgen. Dus een eerste stap
om het eerder vastgelopen overleg weer een nieuwe impuls te geven zullen we maar hopen.

De politiek heeft een oogje op of oog voor de polders …..
Na eerst het CDA (met een uitnodiging en lezing van voormalig Statenlid Liesbeth Spies), de
VVD (in een verkiezingsavond met Tweede Kamerlid Helma Lodders) lijkt nu ook EVA interesse
te tonen in de polders van Rhoon. Die bewegen ook zeggen ze in hun slogan. Tot in hoeverre
het allemaal geloofwaardig is na eerdere verkiezingsbeloften en het daarop goedgekeurde
bestemmingsplan, het is in elk geval een poging om het vastgelopen project op een of andere
manier weer nieuw leven in te blazen. Het lijkt wellicht allemaal mosterd na de maaltijd en als
het kalf verdronken is dempt men de put. Want ze hébben tenslotte allemaal jaren zitten slapen
en de adviezen van bewoners (boeren) en betrokkenen (PPA, Carnisse Grienden etc) naast
zich neergelegd en een bestemmingsplan goedgekeurd waarin ze ZELF de agrariërs hebben
wegbestemd.
Of dat dan onder druk van de Provincie is of niet doet niet ter zake. Als je iets belooft moet je je
rug recht houden en belofte gestand doen en dat heeft geen van de partijen in Albrandswaard
gedaan en is hen aan te rekenen. Ze hebben allemaal hun verkiezingsbeloftes om minimaal de
Albrandswaardse Variant MET boeren te behouden voor dit gebied gebroken. En nu het kwaad
eenmaal is geschied en ze min of meer geen zeggenschap meer hebben (de gemeente maakt
het bestemmingsplan, de provincie gaat verder over de inrichting en de centen) denken ze nog
bij te kunnen sturen en de zaak terug te draaien. Hoe ze dat willen aanpakken, gaat politieke
partij EVA graag met de belanghebbenden (boeren, de betrokken wethouder en
belangstellenden) bespreken in een politiek Café. De uitnodiging voor deze openbare meeting
op 6 oktober 14:30 uur in Het Centrum vindt u bijgesloten evanals de Eva-visie waarin ze e.e.a.
aankondigen en toelichten.
Ook op het initiatief van de VVD en toezegging om de PKB ter discussie te stellen
(http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1836649&h=Lodders:_PKB_Buijtenla
nd_herzien ) wordt door veel bewoners en belanghebbenden positief gereageerd en moed uit
geput. Het is natuurlijk afwachten hoe de nieuwe regering er uit gaat zien, maar er zit wel
degelijk voortschrijdend inzicht bij de politiek om deze zinloze geldverspilling uit een 15 jaar
oude P(lanologische) K(ern) B(eslissing) te heroverwegen en de honderden miljoenen anders in
te zetten.
Reactie naar aanleiding van Polderkolder 164
Beste Wim Warnaar, In polderkolder 264 werd vanuit Smitshoek gewezen op een mogelijke rol van
betekenis voor LTO. Reuze goeiig en in normale omstandigheden is het goed om vertrouwen te
hebben. Helaas is dat met NEP-Natuur-ontwikkelingsprojecten kennelijk onmogelijk. Bij NEP-

Natuurontwikkelingsprojecten is sprake van bestuurlijke Kartelvorming door Provincie, Gemeentes,
Waterschappen, SBB, "Natuur"organisaties etc. en het is aan te nemen dat ook LTO daar onderdeel
van uitmaakt. Deze bestuurlijke Kartelvorming met LTO is in de provincie Groningen het geval. De
bestuurlijke Kartelvorming m.b.t. het Buytenlandproject is op te maken uit de talrijke Polderkolders.
De bestuurlijke Kartels komen samen in de bekende ondemocratische achterkamertjes, hanteren daar
eigen regels en normen welke vooral uitsluiting van anderen en anders denkenden tot kennelijk doel
hebben. In het bedrijfsleven is Kartelvorming een ernstig misdrijf in bestuurlijke kringen gelden
kennelijk de andere normen van de achterkamertjes. Met vr. gr. vanaf de Hamdijk in Oost-Groningen
Links:
Het is met de Hedwigepolder ook nog niet gedaan……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1846100&
h=Belgi%C3%AB_start_arbitrage_Hedwige_in_november
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-10-02/253538/hedwigepolder-wat-grond-polderwaard (met een filmpje ter illustratie)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1846143&
h=Geen_dwang_ontpoldering_Hedwige
De PVV in de Provinciale \staten van Zuid-Holland is ook tegen ontpoldering voor
gesubsidieerde natuurgroeperingen ….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1841312&
h='Geen_euro_naar_megalomane_milieumanie'
http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-09-2012/pvv-exploderende-ganzenpopulatie-op-goeree (met
audio )
En ook de provincie wil het een stukje kalmer aandoen omdat de bodem van de schatkist in
zicht is
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1840778&
h='Nog-4000_hectare_EHS_in_Zuid-Holland_weg'
Nieuwe burgemeester voor Schiedam? Dan kan Leemhuis-Stout hier komen interimmen en is
de cirkel weer rond…..
http://onrecht.wordpress.com/2011/09/01/4196
http://www.rijnmond.nl/nieuws/01-10-2012/nieuwe-burgemeester-schiedam-gaat-werken-aanimago
Je hebt stadslandbouw in de polders en stadslandbouw in de stad - zoek de verschillen:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-09-2012/rotterdamse-stadsboerderij-opent-deuren (met beeld
en geluid)
Agenda:
04 oktober
Gemeentehuis gesloten (heeft niets te maken met het overleg tussen boeren en
bestuurder)
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=87
095
06 oktober
EVA beweegt in Het Centrum vanaf 14:30 uur met borrel na
11 oktober
Wat kan groen voor je doen - Provinciehuis Zuid-Holland
http://www.watkangroenvoorjedoen.nl
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder
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Beweging in de polders…..

Goedenavond bewoners en belangstellenden voor ons buitengebied in Albrandswaard, waarbij
ik me met name richt op de polders tussen Rhoon en Barendrecht ook wel aangeduid als Het
Buijtenland van Rhoon (maar waaronder dus ook de Zegenpolder, Portlandpolder en
Molenpolder vallen). Het is een paar weken rustig geweest vanuit deze huiskamer, maar dat
komt omdat er niet veel nieuws doorsijpelt en het voornemen is alleen een nieuwsbrief te doen
uitgaan als er daadwerkelijk iets te melden is. Inmiddels heb ik dus weer wat bij elkaar
gesprokkeld dat mijns inziens met elkaar gedeeld moet worden.

In bijlage treft u aan een paar artikelen uit De Schakel van vorige week, vooral ook voor de
mensen van buiten. Daarin lees je je dat de gemeente wil dat de boeren zoveel mogelijk
zelfstandig hun bedrijf moeten kunnen uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van subsidies. “Op
weg naar een agrarisch Buijtenland”. Dat hun rol bij het beheer van groot belang is omdat geld
ontbreekt om het derden te laten doen, dat om dit onderhoud te doen er een sluitend
bedrijfsplan (commerciële landbouw dus) zou moeten zijn en dat het denken in plannen van 14
jaar geleden aangepast zou moeten worden.
Maar aan de andere kant even zo vrolijk een verhaal vanuit de gemeente waarin alleen
gesproken wordt over natuur, recreatie en natuurakkers - snippers land waar geen boer een
boterham op kan verdienen, oftewel een heel andere kant van de medaille.
Het is nu eenmaal een onmogelijke opgave die er ligt voor dit gebied. 600 ha aaneengesloten
natuur zal het nooit worden, draagvlak uit Albrandswaard voor de plannen van de provincie is er
ook niet en het geld, indien al aanwezig, kan op veel betere manieren besteed worden in deze
tijden van crisis en bezuiniging. Wel schijnt de provincie nu aangegeven te hebben het
probleem liever kwijt dan rijk te zijn, dus is de regie nu neergelegd bij de gemeente, in de
persoon van wethouder Raymond van Praag en zijn staf. En gelukkig probeert die wel rekening
te houden met de huidige bewoners en bedrijven, dus is er wellicht hoop om op die manier tot
een oplossing te komen.

Hoe er aan de andere kant gedacht wordt “in oplossingen” laten ze ook nog eens optekenen in
de Toekomstvisiekrant #4 die deze week verscheen. Die staat toch haaks op de ideeén die
mondeling geventileerd worden, want daar zien we ook al geen structurele plaats voor de
boeren - hetgeen volgens de uitgangspunten van de gemeente nog steeds de bedoeling zou
zijn. Verbreding in de vorm van zorg, recreatie en educatie kan alleen als daarnaast een gezond
commercieel boerenbedrijf gevoerd kan worden om het bedrijfsplan sluitend te krijgen, want
subsidies zijn nu eenmaal eindig (zeker nu). Het staat allemaal wel leuk natuurlijk op papier,
maar niet uitvoerbaar zoals het omschreven is. De Toekomstvisie gemist? Kijk hier bij
http://www.ettmedia.nl/digikranten/TAW122 of op http://www.albrandswaard2025.nl .
Maar of die mensen, die zo’n plan maken, zich ook realiseren wat de daar zo gepropageerde
“biologische landbouw” dan inhoudt? http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3327885/2012/10/07/Alles-biologisch-kost-zes-keer-zo-veel-land.dhtml
Afijn, het leidt dus allemaal in een Raadsvoorstel tot vrijgeven ontwerp structuurvisie
Albrandswaard 2025 voor inspraak zo kunnen we lezen in de agenda van de carroussel op 5
november a.s. - daarop zou u dan inspraak kunnen hebben en ik ben benieuwd waar dat dan
weer toe leidt.
Verdere beweging….
Op diezelfde 5 november zal er ook gepraat worden over een voorstel om € 50.000,beschikbaar te stellen om te komen tot een eerste ontwerp van een Jubileumbos. Een bos, aan
te leggen in de hoek van de Nieuweweg en Achterweg, naast de Buytenhof, waar mensen
bomen kunnen planten bij een bijzondere gelegenheid. Dit kan als gedenkteken bij het
overlijden van iemand, als aandenken of kado bij een huwelijk of geboorte of jubileum, of

zomaar omdat u een boom wilt planten. Het voorbereidingskrediet is te dekken uit het budget
kunstzinnige initiatieven Portland (Vestiagelden). Het land is van de OMMIJ, dus betreft het
alleen plankosten voor het ontwerp ervan. Voor dat geld wil ik obverigen sook wel een schets
maken maar dit terzijde. Het idee is goed en verdient een kans al is het alleen maar om de
Portlandse baan en A-15 met geluidswal en reclameborden Charloisse Poort op termijn aan het
zicht te onttrekken.
Conform de uitspraak van de Raad van State zal er naast de Johannahoeve een tweede
wooneenheid worden ingetekend in het bestemmingsplan om de eigenaren de gelegenheid te
geven met de opbrengst hiervan onderhoud te plegen aan het monument. Dit staat ter
bespreking (aangekondigd als een bestuurlijke lus) op de carroussel van 29 oktober. En er zou
ook een nieuwe bouwplaats in ontwikkeling zijn bij de Koedoodzone waar de scouting een
clubhuis en terrein in gebruik zou mogen nemen. Of dat past binnen het bestemmingsplan van
de Koedoodzone laat zich raden, het zou dan rond Reesteijn moeten komen, want op de
resterende grond langs de Koedood lopen nu natuurlijk die Schotse Hooglanders. Nog meer
verrommeling van nieuwbouw rond dat oude jachtslot zou je toch niet moeten willen, dus is het
te hopen dat het maar bij plannen blijft en nooit gerealiseerd wordt.

Constructieve vergadering Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon
De vergadering van het Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon op 12 oktober 2012 is
constructief verlopen. Deze vergadering was de eerste na de uitspraak van de Raad van State
eind juni 2012. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon
onherroepelijk geworden. Er is een nieuwe fase gestart zo meldt een nieuwsbericht, het eerste
sinds 4 maanden, op de website www.buijtenland.nl
In het Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon zijn vertegenwoordigd: de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, de stadsregio Rotterdam, de provincie ZuidHolland, het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en LTO ZuidHolland. Jaap Wolf, oud-gedeputeerde voor de PvdA en oud-burgemeester, is onafhankelijk
voorzitter.
Het bestuurlijk overleg wil het gebiedsproces met kracht voortzetten. Dat betekent dat er geen
discussie meer is over kaders en uitgangspunten. Alle partijen zetten nu de schouders eronder
en werken samen om van het Buijtenland van Rhoon een levend landschap voor natuur en
recreatie te maken. Samen met andere natuur- en recreatiegebieden versterkt het Buijtenland
van Rhoon de ecologische structuren en draagt het bij aan de leefbaarheid in de regio.
Bestuurders zien daarbij kansen voor ondernemers. Zij zullen hen uitnodigen om met creatieve
plannen te komen. Verder is iedere bestuurder bereid om voor één van de sporen, zoals
ondernemen, grondverwerving, recreatie en communicatie speciale verantwoordelijkheid te
nemen.
Wat betekent dat voor de bewoners en belanghebbenden in het gebied?
Het bestuurlijk overleg heeft de kaders voor grondverwerving en voor ondernemen in het
Buijtenland van Rhoon vastgesteld. Daarover starten binnenkort de gesprekken. De provincie
richt zich eerst op grondverwerving voor ontsluiting van het gebied en inrichting van het zuidelijk
deel, de Krekenlanden. Eigenaren van gronden in die deelgebieden hebben of krijgen
binnenkort een uitnodiging voor een gesprek. Daarnaast krijgt iedereen die nu in het Buijtenland
van Rhoon activiteiten ontplooit en/of in het gebied woont, binnenkort meer informatie over de
mogelijkheden voor privaat initiatief. Het bestuurlijk overleg hoopt op veel creatieve ideeën voor
ondernemen in het gebied!
Oprichting Vereniging Albrandswaards Landschap (AWL)

In de Toekomstvisie wordt er al naar verwezen dat in het jaar 2025 er een actieve AWL zal zijn
die onder andere zorgt voor het onderhodu van wandel- en struinpaden in de polder
Albrandswaard. Doelstelling van het AWL is om ook gesprekspartner te zijn voor de andere
polders binnen Albrandswaard, dus ook het Buijtenland van Rhoon en de Kijvelanden. Er is een
werkgroep actief die e.e.a. gerealiseerd tracht te krijgen en in november stappen hoopt te zetten
naar een oprichting ervan. Een vereniging vergelijkbaar met het Hoekse Waards Landschap en
dezelfde doelen en idelalen nastreeft. We houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.

Links:
Via een trouwe lezer, Leen Vreugdenhil die strijdt voor het behoud van o.a. Oranjepolder en
Bonnenpolder nabij Hoek van Holland, zag ik een link van Radio Rijnmond uit januari 2004. Met
een radioreportage dat er destijds al 10 jaar gepraat werd over meer groen rond de stad.
Waar blijft de tijd en wat is er in die bijna 10 jaar erna nog niet veranderd maar veel gepraat,
getekend, ontworpen en zowel tijd als geld verdaan. Werkverschaffing noemden ze dat na de
oorlog…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-01-2004/plannen-voor-groengebieden-rond-rotterdam
Een mening : Stel kleine boer en regio centraal in voedselvoorziening
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=90578
Biologische landbouw brengt 6x minder op dan de commerciële landbouw….
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/3327885/2012/10/07/Alles-biologisch-kost-zes-keer-zo-veel-land.dhtml
Koeien in de wei of meer groen?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3335344/2012/10/22/PvdA-wil-investeren-ingroen-VVD-vindt-koe-in-de-wei-wel-natuur-genoeg.dhtml
Agenda:
29 oktober Carroussel
20:00
http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Carrousel/2012/29-oktober/20:00
05 november Raadsvergadering
18:30 profielschetsvaststelling nieuwe burgemeester
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/5-november/18:30
05 november Carroussel
20:15
http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Carrousel/2012/5-november/20:15
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder
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Beste boeren, buren, burgers en buitenlui
Toch nog maar even een Polderkolder de wereld ingeslingerd, omdat er weer wat
ontwikkelingen te melden zijn. De provinciale aankopers zijn inmiddels een bezoekronde aan
het afleggen bij de diverse ondernemers en eigenaren om te inventariseren wat de mensen
willen en wat de toekomstverwachtingen zijn. Wat kan er straks en wat niet, welke rol zou u
daarin kunnen vervullen, wilt u weg of blijven.. noem maar op. Een volgende stap in het proces
dat dus inmiddels in ingezet om de onomkeerbaarheid aan te geven richting de beleidsmakers.
De gemeente claimt de regie in handen gekregen te hebben maar je zou dan toch verwachten
dat die daarin ook een rol vervullen. Een gesprek vanuit de gemeente met de boeren heeft hen
hoop gegeven, maar als je die ontwikkeling ziet lijkt het onmogelijk dat er voor hen nog een
(commerciële) agrarisch bedrijf in het verschiet ligt. Ook de middag bij EVA bood houvast zo
dacht men (zie bijlage), maar het is allemaal twijfelachtig wat nu de echte mogelijkheden zijn.

Over manipulatie en frustratie
In een eerder stadium hebben we al geconstateerd dat de provincie, om de beoogde doelen en
wat HEN voor ogen staat, graag wil bereiken en daarbij een vorm van “manipuleren” niet
schuwen. Kregen we eerder al te maken met een dreiging van een inpassingsplan, of het
“gestuurde” belevingswaardenonderzoek naar draagvlak, nu gaat het bij de inrichting en
plannen voor de polders eigenlijk niet anders.
We hebben een paar jaar terug de inrichtingsvisie mogen zien die Peter Verkade van het
gebied had gemaakt. Volgens plan ingetekend met een natuurgebied ten zuiden van de
Essendijk en Molenpolderse Zeedijk, een stukje natuurakkers tussen Koedood, Essendijk,
Schenkeldijk en Molenpolderse zeedijk en de recreatie zone ten noorden van de Essendijk.
Waarin o.a. een groot recreatiemeer, rode blokken voor (aan recreatie gelieerde)
bestemmingen om te bouwen , een contourenlandschap met water en bomen etc. etc. Dat is
blijkbaar van tafel.
Ondertussen mocht het volgende bureau aan de slag, bureau Mentink, en die deed zo’n beetje
dezelfde oefening maar dan na wat gesprekken links en rechts met bewoners en
belanghebbenden. Ook dat plan heeft het blijkbaar niet gered.
Want inmiddels is er een “pitch” geweest waar een aantal landschapsarchitecten en bureaus is
gevraagd om andermaal het gebied in kaart te brengen en daar een plan voor te maken. Het
mag tenslotte wat kosten, en geld van een ander geeft makkelijk uit.
Daar is nu inmiddels een nieuwe bureau uit geselecteerd die een plan en visie gaat maken voor
dit gebied, bureau Vista uit Amsterdam. Weinig affiniteit of kennis van dit gebied, wel voor
Deltanatuur en de Hoekse Waard gewerkt - als er maar een plan wordt geschreven wat past
binnen wat ze in Den Haag graag zien. Een vlugge blik op hun website en projecten
http://www.vista.nl/projecten.html laat zien dat de nadruk vooral op nieuwe natuur ligt en niet op
het bewaren van cultuurhistorisch erfgoed en de landbouw.
Een van de andere “lokale” bureaus die een plan hebben ingediend is het Rotterdamse bureau
West8, die veel kennis heeft over dit gebied en de beoogde plannenmakerij. Het bureau van
Adriaan Geuze is eerder ook al betrokken geweest bij de ontwikkelingsplannen van de
Noordrand Rotterdam en ook daar heeft hij zich hard gemaakt om het landschap MET de
boeren vooral zo te houden. Zie ook deze uitzending van het VPRO-programma Tegenlicht ….
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2005-2006/new-orleans-in-de-polder.html , 50 minuten
Geuze als voorvechter van onze cultuurlandschappen. Die eeuwenoude cultuur, het land en
landschap dat de boeren zelf gemaakt hebben moet gered worden uit de handen van die
nieuwe natuurmakers en overheden. Met zijn expertise is hij o.a. onlangs ook gevraagd om zijn
ideeën voor dit gebied te delen tijdens een conferentie van het PAL (Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwalitiet). Hij toonde op de conferentie o.a. ontwerpen voor
monumentale recreatieve routes door de polders van Den Haag, Midden-Delfland, Rotterdam,
IJsselmonde en Hoekse Waard naar het eiland Tiengemeten. Rond die robuuste recreatieve
routes gewoon het Hollandse cultuurlandschap met een normale commerciële agrarische
invulling, en niets nieuwe natuur. Het verslag van de conferentie heb ik, maar ik volsta vanwege
de grootte even met alleen het advies. Het is dan ook moeilijk te vatten waarom hij met zijn
bureau West8 niet is gevraagd, anders dan dat je kunt concluderen dat zijn ideeën (bijna alles
laten zoals het is en niet aan knutselen verder) niet stroken met het beleid van de provincie.
Ook een vorm van manipulatie natuurlijk.
Profiel van de nieuwe burgervader
Komende maandag zal het profiel van de nieuwe burgemeester worden voorgelegd aan de
Commissaris van de Koningin, de heer Jan Fransen. Als je de stukken er op naleest, met name
de keuze van de burgers weergegeven in de “burgerraadpleging”, dan zie je dat er van de 65
reacties een aantal mensen aangeeft dat de nieuwe burgemeester zich in moet zetten voor het

behoud van ons landschap en de boeren. Dat is een andere invulling dan die er in de
profielschets naar voren komt , want daar wordt geschreven dat de man/vrouw zich zal moeten
inzetten voor groen en recreatie. Dat is heel wat anders dan behoud van de boeren en het
agrarisch cultuurlandschap. Maar de toevoeging agrarisch zal denk ik de goedkeuring van de
CvdK niet kunnen wegdragen dus wordt weggelaten…..
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/5-november/18:30

Wat doen we met die boeren…..
Een lezenswaardig verhaal uit de geschiedenis van de bonnenpolder (bij Hoek van Holland) lijkt
een beethje op de situatie hier. De boeren en pachters die gemangeld worden tussen de
diverse belanghebbenden en hun bestaan en boterham dreigen kwijt te raken. Voor “rood” geeft
in elk geval een zak centen waarmee ze eventueel elders verder kunnen (of rentenieren)- voor
“groen” is in het algemeen maatschappelijk belang, maar brengt de boeren aan de bedelstaf
want dat mag blijkbaar niets kosten. Voor natuur en recreatie wil de maatschappij blijkbaar
onvoldoende betalen - in deze tijd van crisis en schaarste: laat die ontpoldering toch varen…
http://www.debonnen.nl/html/column_wat_met_die_boeren.html
Ondertussen sijpelt het gif verder uit het stort…..
Afgelopen week, vrijdag 26 oktober, een reportage bij Zembla over de gifstort bij de Coupépolder bij Alphen a/d/ Rijn gezien. http://www.uitzending.net/gemist/143082/Nederland1/Zembla.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3337856/2012/10/26/Zembla-Coupepoldernog-steeds-giftig.dhtml
Ik vraag me af hoe het met de monitoring van onze gifstort staat …..
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsiz
e=12&stukid=58589
Planning saneringsplan Rhoonse stort
Tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden over de voormalige Rhoonse stort op dinsdag 26
oktober, heeft wethouder Mieke van Ginkel toegezegd de planning voor het saneringsplan op internet te
plaatsen.

Planning











e

Nadere detaillering natuurlijke saneringsvarianten (4 kwartaal 2010)
e
Opstellen saneringsplan en inrichtingsplan (1 kwartaal 2011)
Indienen saneringsplan projectgroep (1e kwartaal 2011)
Bestuurlijk commitment ( 2e kwartaal)
Indien saneringsplan bij bevoegd gezag (2e kwartaal)
e
Bezwaarperiode (3 kwartaal 2011)
e
e
Beschikking op saneringsplan (incl. monitoringsprogramma) door bevoegd gezag (3 / 4 kwartaal
2011)
Uitvoering
e
Start monitoring 1 kwartaal 2012
Start natuulijke variant binnen 5 jaar (gekoppeld aan ontwikkeling Buytenland)

Wie volgt dit (op) ? Doet de raad dat of moeten de individuele burgers dit doen ? Je hoort of ziet
er niets meer over, maar als je deze reportage bekijkt en beluisterd zitten er veel parellellen
tussen onze stort en die van andere locaties……
Informatieavonden verbreding A15
Projectuitvoerder A-Lanes A15 organiseert samen met Rijkswaterstaat en De
Verkeersonderneming zes informatieavonden over de verbreding van de A15. De avonden voor

bewoners en ondernemers duren van 19.00 tot 21.00 uur en bieden informatie over de
werkzaamheden en effecten daarvan in de verschillende (deel)gemeenten. Ook is er een
maquette te zien van de nieuwe Botlekbrug.
De avonden vinden plaats in de vorm van een informatiemarkt waar bewoners en ondernemers
tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment kunnen binnenlopen. De markt geeft inzicht
in de stand van zaken van de werkzaamheden, de verschillende bouwmethoden, mogelijke
effecten zoals geluidhinder en hoe dit eventueel beperkt kan worden. Uiteraard kunnen
bezoekers vragen stellen aan A-Lanes A15, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming. Rond
20.00 uur is er een presentatie over het project. Ook is de beweegbare maquette te zien van de
nieuwe Botlekbrug, straks de grootste hefbrug van Europa.
De avonden worden op de volgende data georganiseerd:
- maandag 5 november 2012: Hoogvliet (samen met Pernis), stadswinkel, Middenbaan-Noord
47
- dinsdag 6 november 2012: Charlois, cultureel centrum Larenkamp, Slinge 303
- donderdag 8 november 2012: Spijkenisse, stadhuis, Raadhuislaan 106
- donderdag 15 november 2012: Albrandswaard, gemeentehuis, Hofhoek 5

Nog een reactie uit Zeeuws Vlaanderen - overigens voor het kabinetsplan/regeeraccoord
bekend werd voor de Hedwigepolder…
Weer met belangstelling de kolder gelezen. Al die wereldverbeteraars en al de plannenmakers begrijpen
nog steeds niet dat in ons piepklein landje je niet terug kunt gaan naar de periode dat alles nog niet
ontgonnen was. We hebben een PARKLANDSCHAP.
ALLES IS AANGELEGD, terug naar vroeger is even dwaas, als de elektriciteit verbannen ofop een ezel door
het landschap voortbewegen.
Elke polder is onttrokken en geschikt gemaakt voor de mens om te leven en te werken en geld te
verdienen.
Terug naar de natuur?.....Welke natuur??? Want een akkerland is natuurlijk geen natuur evenals een
weiland. Neen, een veld vol onkruid en onbeheersbaar wildgoei dat alleen maar geld kost en niks
opbrengt.
En wie draaien voor de kosten op? Niet de grote groep lieden die het met handje op alle tijd hebben.
Hardwerkend Nederland kan dat betalen!!
Men denkta-sociaal en alles moet kunnen. Er lopen genoeg wilde zwijnen rond in de Ardennen en NoordFrankrijk. Ga die daar bekijken!
Duizenden Korhoenders als plaag in Zuid-Spanje. Uitgestorven...?? en wat dan nog? Zijn wij de
Scheppers van Hemel en Aarde ?De gevolgen??
Dan zijn die niet thuis!!
Wij in Zeeuws-Vlaanderen vechten tegen het zinloos prijs geven van goede landbouwgrond aan het zoute
water, met alle gevolgen van verdere verzilting. Jullie nog meer tegen de dwaze plannenmakerij.Veel
succes in jullie strijd! Ik schrijf dit privé en houd me ook bezig met het verzorgen van de website:
redonzepolders.nl

Inrichting Portland-Noord en buitengebied Noordrand
Valt weliswaar buiten het Buijtenland van Rhoon, maar houdt er wel verband mee en betreft ook
het buitengebied. Er wordt gestart met het herinrichten (aanleg groen etc.) in zone PortlandNoord (dus tussen de A-15. Rhoonse Baan, Rijsdijk en Groene Kruisplein). Vanaf komend
najaar tot begin 2014 zal men daar de zaak opnieuw gaan inrichten en aankleden. Zie ook hier :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=88
699

Agenda:
05 november Raadsvergadering 18:30 profielschetsvaststelling nieuwe burgemeester
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/5-november/18:30
05 november Carroussel 20:15 http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Carrousel/2012/5november/20:15
12 november Gemeenteraad (met o.a. begroting) http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-november/18:00
15 november Informatieavond A-lanes in het gemeentehuis Hofhoek 5 (19:00 - 21:00)
26 november Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/26-november/20:30
Links:
Hedwigepolder wordt toch ontpolderd, ondanks verkiezingsbeloften en weerstand van de
bewoners :
http://www.europanu.nl/id/vj45wfm5zazl/nieuws/ontpoldering_hedwigepolder_valt_goed_in?ctx=vh6ukzb3nnt0
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=151350&h
=Actiecomit%C3%A9-wil-rechtszaak-Hedwigepolder
Sommige gemeenten hebben dure grond aan hun kont hangen en lijden daar fors verlies op…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=151369&h
=Gemeenten:-2-miljard-verlies-grondaankoop
Tijdens de Polderdag hadden we als thema om te koken met regionale producten - in de
Hoekse Waard is er nu zelfs een kookboek over….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-11-2012/kookboek-met-hoeksche-waardse-producten
Dat was het wel weer - tot ziens op een van de bijeenkomsten of tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,

Het is al weer even geleden dat ik u heb gemaild, maar er is weer e.e.a. te melden dus het toetsenbord
maar weer in stelling gebracht. Allereerst wil ik nog even terugkomen op Polderkolder 266, waarin ik u
de bijeenkomst en opzet van de Stuurgroep Buijtenland uit de doeken heb gedaan. Naast de link naar de
website van het Buijtenland had ik er ook een pdf bij gedaan van het afsprakenkader dat daar benoemd
werd, maar dat is blijkbaar niet goed gegaan bij de verzending. Ik heb het dus nogmaals bijgesloten om
aan te geven wat de afspraken en kaders zijn waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.

Reacties op Polderkolder 267

Verder heb ik ook op de laatste Polderkolder nog wat input gehad die ik u niet wil onthouden:
Beste Wim
Wellicht is het je al bekend, maar woensdag 7 november wordt de eerste paal
geslagen voor de nieuwe blauwe verbinding [Bij het water aan de Keyenburg,
ter hoogte van de volkstuinverenigingen]
http://www.rotterdam.nl/werk_aan_blauwe_verbinding_start. Verder is er 31
oktober en 1 november een info avond geweest over de concept visie A15zone
Charlois. [Het bestemmingsplan is namelijk verouderd en dient opnieuw te
worden vastgesteld] http://www.rotterdam.nl/a15zonecharlois
Op zich een leuk plan, ware het niet dat wij als bewoners en ondernemers
welgeteld nog 4 weken hebben om op de conceptvisie te reageren, en eventueel
ideeën aan te brengen.

Wij vinden dit veels te kort, en willen dan ook uitstel van de definitieve
visie met een half jaar. Zodat bewoners en bedrijven meer tijd krijgen om
over de toekomst van dit gebied mee te praten.
De belangenvereniging Charloisse Lagedijk is al 2 jaar bezig om stukken boven
water te krijgen v.w.b. de [concept]visie, maar er werd steeds gezegd dat die
er niet zijn. Men heeft zelfs een WOB procedure opgestart.
http://belangenverenigingcharloisselagedijk.nl/ . Wij bewoners vrezen dat het
historische en karakteristieke uitstraling van de dijk verloren gaat.
Wordt vervolgt
En nog een ingezonden stuk met link :

Kennisgeving van bestemmingsplan ‘Polder Albrandswaard’ en ‘Johannapolder’
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend, dat zij met verwijzing naar het
nu van toepassing zijnde bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ (1996) waarin de polder
Albrandswaard en de Johannapolder liggen, dit bestemmingsplan actueel willen houden door het
plan te herzien. Bovendien is er de wettelijke verplichting om ook dit bestemmingsplan digitaal
uitwisselbaar te maken. De polder Albrandswaard is gelegen tussen de kernen van Poortugaal en
Rhoon; de Johannapolder is gelegen ten zuiden van de bebouwde kom van Poortugaal/Rhoon en
gelegen aan de Oude Maas. De voorgenomen herziening heeft tot doel dat er een actuele
bestemmingsregeling geldt. Daarnaast worden concrete ontwikkelingen die hebben plaats
gevonden of die als initiatief een concrete status heeft, en ook omissies, voorzien van een actueel
planologisch juridisch kader. Voor het bestemmingsplan ‘Polder Albrandswaard’ zal het LOP
(Landschaps Ontwikkelings Plan) het uitgangspunt zijn op basis waarvan het bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Uw private ruimtelijke initiatieven en uw ideeën over het gebied kunt U schriftelijk indienen bij
de gemeente Albrandswaard (team Ontwikkeling). Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de
herziening van het bestemmingsplan vast.Alvorens tot een eerste ontwerp van het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Polder Albrandswaard en Johannapolder’ te komen, stellen we
eenieder van ons voornemen op de hoogte en bieden we eenieder de gelegenheid om een reactie
kenbaar te maken.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_
id=939&stukid=89829
De provincie zit niet stil

Er was eerst bij een enkele politicus het idee dat, nu de gemeente de regie zou krijgen over de inrichting,
dan de provincie van de boerenerven weg zou blijven, maar dat is allerminst het geval. Dat blijkt ook wel
uit het stuk in het AD van hedenmorgen (zie verderop), dat zowel de regering als de Provincie de
onzalige plannen ten koste van alles door wil zetten. Want er moet een planning gehaald worden en dat
betekent doorgaan. Dus ook bij de boeren en grondeigenaren zit de Provincie aan tafel om te kijken wat
voor een eventuele rol in de toekomst er zou kunnen zijn. Daarbij wordt o.a. gesproken met een
tekening op tafel die ik ook maar even heb bijgesloten. Het is weliswaar een schetsontwerp
inrichtingsplan, maar wel uitgangspunt bij de verwerving en bestemming van de gronden en
eigendommen. Het schetsontwerp lijkt in elk geval iets normaler als de eerste insteek met die
recreatieplas benoorden de Essendijk die je hooguit als een vergrote vis- en kanovijver zou kunnen
bestempelen. Die is dus weg, en er zijn wat wandel-, struin- en ruiterpaden ingetekend. Eigenlijk wat er
in de Boerenvariant ook stond, met dat verschil dat reguliere landbouw uitgesloten is en we ten zuiden
van de Molenpolderse Zeedijk met een moeras worden opgescheept - veel minder toegankelijk dan het
huidige gebied - met nog een tweede nuance : nu is ook deels rekening gehouden met de geheime

defensie brandstofleiding die nooit onder water mag komen te staan natuurlijk. Dat detail waren ze
eerder vergeten. Maar het papier is geduldig, de tekentafelterroristen ook, dus zullen er nog wel wat
andere versies volgen.

De Minister Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen

Liet vanmorgen in het AD optekenen dat de polders binnen het plan Buijtenland van Rhoon snel
verworven zullen worden zodat met de invulling recreatie gestart kan worden. Dat is misschien wel een
beetje kort door de bocht conclusie van de journalist wanneer je de toelichting leest die onze
bewindsvrouwe op vragen uit de Tweede Kamer heeft gegeven (zie ook de bijlage 20121128~) - Er is
sinds oktober 2011 geen voortgangsrapportage meer geweest, dat vond men blijkbaar teveel werk,
maar bij vragen zouden deze wel worden beantwoord. Hetgeen ze dan ook gedaan heeft. Ze geeft aan
dat er met alle grondeigenaren in het gebied gesproken zal worden voor maart 2013 en dat er voor de
zomer 2013 biedingen zullen worden gedaan. En om de urgentie te benadrukken worden zelfs
voorbereidingen tot onteigening getroffen - een vreemd verhaal gezien de uitlatingen van haar
voorgangster dat er maximaal 10% onvrijwillig (is onteigend) verworden zou kunnen worden. Het
krekenlandschap en de ontsluitingsweg uiterlijk eind 2017 verworden, de Molenpolder en het
recreatiegebied (benoorden de Essendijk) uiterlijk mei 2019. Dus het ligt iets genuanceerder als het AD
vanmorgen stelt.

De toekomstvisie van Albrandswaard

Ook een apart fenomeen dat wellicht enige richting geeft over hoe onze gemeente zich zou moeten
ontwikkelen. Zolang we nog iets voor het zeggen hebben natuurlijk, we niet door de regering of
provincie worden gedwongen tot een BAR-fusie en we niet overruled worden door de regio met allerlei
bouw-, natuur- en/of recreatieopgaven. We hadden een Albrandswaardse Variant die terzijde is
geschoven, we gaan beginnen aan een LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) voor de Polder
Albrandswaard en meer van dat soort zaken, maar de inkt op het papier is nog niet droog of de plannen
worden getorpedeerd. Wat dat betreft is het goed dat er een oprichting is voorzien van een vereniging
Albrandswaards Landschap die wellicht in staat mag worden geacht eenzelfde rol te vervullen als de
naamgenoten in de Hoekse Waard. Een klankbord en adviesorgaan dat daadwerkelijk gehoord en
gevraagd wordt en waar serieus rekening mee wordt gehouden. Wellicht moeten ook de andere
“groene” geledingen die zich over het landschap van Albrandswaard zorgen maken (het PPA, Carnisse
Grienden, Bomenridders) zich onder die paraplu scharen om zo samen een sterk en representatief blok
te vormen.
Over de Toekomstvisie kan u zich nog een keer uitlaten en buigen. Op maandag 3 december bespreekt
de gemeenteraad de structuurvisie tijdens de carrouselvergadering. Eventuele vragen of
onduidelijkheden worden beantwoord en opmerkingen worden meegenomen. Tijdens de
raadsvergadering van 17 december zal de gemeenteraad vervolgens een besluit nemen over de
structuurvisie 2025. De laatste versie van de Toekomstvisie en de Structuurvisie kunt u vinden op de
website www.albrandswaard2025.nl

Wietplantages aan de randen van de stad

Een discussie die vanavond op gang is gebracht bij Radio Rijnmond
(http://www.rijnmond.nl/programmas/rijnmond-nu/berichten/03-12-2012/nu-discussie-metburgemeester-aboutaleb) en die best wel zou passen in onze polders. De boeren zouden er zelfs geld
mee kunnen verdienen als we het zien als een kruising tussen natuurakkers en recreatie. Ongetwijfeld
zullen er ook veel vrijwilligers en werkzoekenden uit de stad willen werken (meer als in de kassen denk
ik). En op onze akkers ook om ze onkruidvrij te houden (en om zo een graantje of toppie mee te

pakken). Volop mogelijkheden wellicht en een serieuze optie voor onze boeren die anders uitgerookt
dreigen te worden door stad en provincie. Met zo’n wietplantage kunnen ze een sigaar uit eigen doos
produceren onder een mooie lokale naam. Geen Nederwiet maar Albrandswiet : van Albrands(w)aarde.
Of, naast theeschenkerij “De Smaak van Buyten” krijgen we nu ook hennepkwekerij “De Smoke van
Buyten”. Proef Albrandswaard in optima forma!
Lees ook hier : http://www.rijnmond.nl/nieuws/29-11-2012/rotterdam-wil-legale-wietplantages dat er
maandelijks 80.000 bezoekers op af komen hetgeen als overlast wordt ervaren : 80.000 x 12 maanden is
960.000 bezoekers, precies de hoeveelheid bezoekers die wij hier in de toekomst jaarlijks in de polders
moeten gaan ontvangen getuige alle onderzoeken, dus dan vangen we 2 vliegen in één klap. Waarom
zoveel bezoekers in de stad als “overlast” worden ervaren maar hier in ons toekomstige “stiltegebied”
als gewenst ontgaat me alleen even……..

Links:

Een pleidooi voor de LTO voorman Schenk dat de Boerennatuur gezien moet worden als volwaardige
natuur:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=152635&h=Schen
k:%27Boerennatuur-volwaardige-natuur%27
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154634&h=Verda
as-prijst-natuurbeheer-boeren-(video)
Een opmerking van ANWB-bobo van Woerkom in Trouw heeft nogal wat stof doen opwaaien - hij stelde
dat de groene lobby terug moet naar haar roots : bezig zijn met natuur en niet met het randgebeuren.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3353784/2012/11/26/Geef-de-natuur-terug-aanhet-volk.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3354999/2012/11/28/Nederlandse-natuurclubsbeter-dan-National-Trust.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3354382/2012/11/27/Van-Woerkom-steltpijnlijke-vraag-over-natuurbeheer.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3353972/2012/11/26/Natuurbeheerders-samenAlsof-fusies-in-onderwijs-zoveel-hebben-opgeleverd.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3353761/2012/11/26/Fusie-natuurclubs-kost1500-banen.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3356797/2012/12/01/Van-Woerkom-pleit-voorontwikkeling-die-al-gaande-is.dhtml
Nog een alternatief voor de grond in onze polders :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154617&h=Groen
tespeeltuin-zoekt-boerengrond
Over de ontwikkelingen rond Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en meer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154594&h=VVDwil-parlementair-onderzoek-Natura
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154450&h=600miljoen-voor-Zuid-Hollandse-natuur
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154017&h=Natuu
rdeal-Verdaas-met-provincies-afgerond
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154451&h=Weber
:-EHS-niet-groter-in-Zuid-Holland
We gaan straks roeien uit Zuid naar de Koedood:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-11-2012/kanoen-van-zuidwijk-naar-barendrecht
Nog meer nieuws over ontwikkelingen in de regio :

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154430&h=Weids
e-polder-speerpunt-Goeree
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=152926&h=Nieu
we-Dordtse-Biesbosch-gaat-door
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=152248&h=Windt
urbines-op-Nieuw-Reijerwaard
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-11-2012/omstreden-bedrijventerrein-ridderkerk-stap-verder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=152249&h=%C2%
80-1,6-miljoen-voor-Zuidpolder-Barendrecht
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-11-2012/jan-franssenpad-op-flakkee#comments
Als de mens de natuur wil helpen gaat het fout - dan komt er ineens teveel en raakt de zaak in
onbalans….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3347229/2012/11/13/Het-gaat-te-goed-met-debevers.dhtml
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-11-2012/bever-doet-het-te-goed
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-11-2012/overlastgevende-wilde-gans-lekker-hapje-video
Wij hebben hier gezonde boerenbedrijven MET opvolging en alles, maar dat moet dan ook nog
opgegeven worden…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=154632&h=Elkedag-stoppen-zeven-boeren-ermee

Agenda:

03 dec Carroussel over o.a. structuurvisie
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/3-december/20:00
13 dec Netwerkavond Initiatiefnemers Toekomst/ en Structuurvisie Albrandswaard 2025
17 dec Raadsvergadering Gemeentehuis
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/17-december/20:00
02 jan Nieuwjaarsreceptie Gemeente Albrandswaard
Dat was het wel weer. Tot een volgende Polderkolder
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Op de drempel van het oude jaar nog maar even een aantal zaken voor u op een rij gezet om
2012 af te sluiten. Het is weer een jaar geweest waarover we een avondvullend
cabaretprogramma zouden kunnen maken. Mocht het landelijk wat meer bekendgheid genieten,
dan zouden de Youpen en Freeken voldoende materiaal voorhanden hebben om de hele gang
van zaken op de hak te nemen. Of het nu de hele rechtsprocedure bij de Raad van State is of
het over de balk smijten van gemeenschapsgeld, het negeren van de wil van de bevolking tot
het onderling politiek gekrakeel en onkunde op alle vlakken: genoeg aanknopingspunten.
Maar zolang dit HEDWIGE 2 project nog valt onder de regie van de economie en infrastructuur
en alle ambtenaren bij de Provincie angstvallig blijven beweren dat alles goed gaat, getuige ook
de 1ee Tussenrapportage en de beantwoording van vragen in het parlement, gaat alles lekker
zijn gangetje en wat er niet past in de procedures wordt gebagatelliseerd en onder het tapijt van
de Tweede Kamer geveegd. We leven in een democratie waarin je op papier mag meedenken
en beslissen, maar daar houdt het dan ook wel mee op.

Inmiddels helpt de natuur ook een beetje om onze toekomstige nachtmerrie te verbeelden. Er
wordt ons een mooi “beeldkwaliteitsplan” geschetst de laatste weken. Met al die regen zijn
diverse percelen inmiddels verworden tot nieuwe natte natuur en dat stemt niet vrolijker.
Zwanen en ganzen die hun privé meertjes her en der verspreid hebben liggen, als op het
verdronken land van Saeftinghe. En dat ook het Zuid-Hollands Landschap niet precies weet wat
ze er mee aan moeten allemaal is ook wel duidelijk. De natuurakkers, toch aangelegd ten
dienste van de natuur, zijn keurig omgeploegd. Zodat de polderdieren daar niet meer kunnen
fourageren op die haver- en speltpercelen. Ze begrijpen het dus ook allemaal niet zo te zien.

Reactie op de laatste Polderkolder
Ik heb al eerder een noodkreet van een van de buurtkinderen mogen citeren, en ook deze keer
is Rianne weer in de pen (of achter de computer) gekropen met een hartekreet:
Beste Wim G,
ik had nog een paar leuke ideeen om de polder te sparen!
# handtekeningen inzamelen en geven aan de gemeente.
# allerlei activiteiten voor in de polder, dan zal de gemeente zien dat de polder handig zou
kunnen zijn!
ik heb samen met mijn klas ook al een handtekeningen inzameling gedaan, maar er waren
maar 5 kinderen die iets neer wouden zetten.
Ik hoop dat er nog hoop is voor de polder, en dat het gewoon zo zou mogen blijven als nu!
met vriendelijke groet,
Rianne Valat
Dat lieve kind kan natuurlijk ook niet weten dat er eerder al 5000 handtekeningen zijn verzameld
en aan de gemeente overhandigd waar niets mee gedaan is. Toen was ze nog niet eens
geboren. Ook met de 1750 electronische sympathiebetuigingen is niets gedaan. Het hele
hoofdstuk over het ontbreken van “draagvlak” is door de Raad van State ook al niet
meegenomen in hun uitspraak, maar maak dat een kind eens wijs. Het is voor ons al niet te
begrijpen laat staan voor een 10-jarige.
En ook deze weergave, over de grote aantallen instanties die menen iets te zeggen te hebben
in onze polders lijkt me voor zichzelf spreken:
Hallo Wim Gé,
Nog even naar aanleiding van de continue veranderende tekenplannen.
Blijkbaar weten de toekomstige beheerders ook nog niet wie wat krijgt
toebedeeld. Dit gezien de vele controle autootjes die de laatste
maanden door het gebied rijden. Blijkbaar is de territorium drift al
begonnen. Ik weet niet of deze natuuropzichters gelijk een hondje een
gebied afbakenen via een plaspauze. De volgende wagens, van bestelbus
tot fourwheel drive, met prachtige logo's en mensen met allemaal een
eigen tenue (mag wat kosten nietwaar) hebben we al gezien op de
fietspaden. Het lijkt soms net een drukke binnenweg:
 Provincie Zuid Holland, inspectie
 Zuid Hollands Landschap, natuurbeheer
 Staatsbosbeheer, boswachter
 Natuur en Recreatieschap, inspectie
 BOA gemeente Albrandswaard
 BOA waterschap Hollandse Delta
 Boswachter gemeente Rotterdam, echt waar, wist niet dat deze
bestond.
 Dienst wegen provincie Zuid Holland





Natuurmonumenten boswachter
Wegen en dijken inspectie waterschap Hollandse Delta
Natuur en Recreatieschap, dienst onderhoud, leeghalen
prullenbakken.
 Nog een auto met opschrift dienst Handhaving Gemeente
Albrandswaard, buitendienst
Met andere woorden, wat een geld kan er bespaard worden op alle
buitendiensten.
En waarom moeten ze allemaal over de fietspaden rijden.......

Ontwikkelingen rond HEDWIGE 2
Laten we het gewoon maar zo gaan noemen voortaan, in plaats van Het Buijtenland van
Rhoon. Het is dezelfde opzet en er wordt hetzelfde spelletje gespeeld zo lijkt het. De bewoners
willen het niet maar omdat er 15 jaar geleden ergens een besluit is genomen en men daar niet
op terug wenst te komen ondanks alle bedenkingen die overal gehoord worden, moet het ten
koste van alles doorgaan. Op het Provinciehuis houden ze er aan vast omdat anders hun
baantje verloren gaat, de Tweede Kamer wil de vingers niet weer branden aan zo’n gevoelig
onderwerp en de natuurlobby weet eigenlijk ook niet van wijken. Maar hoe nu verder. Geld om
de zaak om te bouwen naar nieuwe natte natuur is er onvoldoende en wie moet het gaan
onderhouden als het wordt getransformeerd? En voor wie moeten we dat allemaal doen?
Nu de natuurcompensatie als argument is verdwenen gaat het onder het mom “verbetering voor
de leefbaarheid van Rotterdam”. Misschien dat het geld eerst beter besteed kan worden aan de
leefbaarheid van de Rotterdammers in hun wijken zelf, want daar is Marco Pastors overal voor
aan het lobbyen en bedelen om geld los te peuteren. Ik kan zo een potje van 150 miljoen voor
hem verzinnen. En als die wijken op Zuid dan de kwaliteitsinjectie hebben gehad kunnen die
mensen, als ze dat al willen, allemaal komen kijken en recreeëren in onze onaangetaste
polders.

Ik geef u ter overweging nog een aantal links door naar de 11e voortgangsrapportage inzake de
PMR (Project Mainport Rotterdam) waarin beschreven wordt hoe goed het allemaal wel niet
gaat en hoe ze op schema liggen. Met daarbij ook het antwoord op deze rapportage richting de
Tweede Kamer (in de vorige Polderkolder, brief Minister Melanie Schultz van Haegen) en het
commentaar van de Gedeputeerde Veldhuijzen in kwestie - er wordt op 16 januari over
vergaderd zo zien we in het schema van de Gedeputeerde Staten:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2012/09/28/elfde-voortgangsrapportage-pmr-750ha.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2012/09/28/bijlage-bij-de-elfde-voortgangsrapportage-pmr750ha.html
De berichtgeving daarover van Melanie Schultz van Haegen richting de Tweede Kamer ook :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1
55034&h=Schultz:-snel-gesprek-boeren-Rhoon
En op deze link staat de brief die Gedeputeerde Veldhuijzen naar Provinciale Staten gestuurd
over de stand van zaken PMR Buijtenland van Rhoon:
http://www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/apps_sis/livelink_zoekensis.htm?hits=10&qt=buijtenland&scope=all&orgOnderdeel=-&docType=&indiener=&polPartij=&vanIndiening=&tmIndiening=&vanAntwoord=&tmAntwoord=&nummer_MAS=&vanUit
gifte=&tmUitgifte=&nummer_PB=&soortStatenvoordracht=&nummer_SV=&van=&tm=

Momenteel wordt er eigenlijk een twee-sporenbeleid gevoerd inzake de inrichting van de
polders. Naast de vertegenwoordigers van de Provincie (via Arcadis), de zogenaamde
grondverwervers die de boeren en grondeigenaren aan het benaderen zijn over de
moegelijkheden rond verplaatsen of uitkopen. Daarnaast wordt er ook vanuit de Gemeente
momenteel initiatief genomen om met de boeren om de tafel te gaan inzake
toekomstperspectief en de eventuele (on)mogelijkheden die er voor hun bedrijven op de korte
en lange termijn zijn. Daar is een onafhankelijk bureau voor ingeschakeld, bureau Mentink, die
deze alternatieven in kaart brengt. Tussen nu en maart zou daarin een slag gemaakt moeten
zijn om dan vast te stellen hoe het nu verder moet en wat de te nemen stappen zijn. Daarnaast
is er ook onofficieel een aantal stromingen bezig om zaken duidelijk en boven tafel te krijgen.
Het Zuid-Hollands landschap tracht een modus te vinden binnen een klankbordgroep om met
de bewoners en ondernemers in gesprek te komen inzake een toekomstige invulling. En er
wordt eerdaags ook een Stichting Albrandswaards Landschap opgericht die ook een rol denkt te
kunnen gaan spelen binnen de toekomstige kaders en inrichting van de polders binnen
Albrandswaard. Er zijn dus wel wat ontwikkelingen maar weinig concreets te melden.
Dat is ook de VVD fractie bij de Provincie blijkbaar opgevallen want die hebben er vragen over
gesteld http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=156127&h
=VVD:-snel-helderheid-over-Buijtenland

Links
Inzake de wateroverlast van de laatste weken enkele mededelingen van het Waterschap :
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2012/nieuwsbrief_nr_52/@228779/maatregel
en
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2012/nieuwsbrief_nr_52/@228795/wateroverl
ast_rond/
Lezenswaardig is ook wat de Tweede Maasvlakte kost en wat de haven opbrengt als je dat
afzet tegen het geld dat er voor het Buijtenland van Rhoon is gereserveerd…
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-12-2012/opening-yangtzehaven-was-kritieke-fase De
Maasvlakte kost in totaal bijna 3 miljard euro, waarvan de rijksoverheid 726 miljoen euro bijdraagt.
De gehele haven biedt werk voor bijna 130.000 mensen in de regio en levert jaarlijks (direct en indirect)
bijna 19 miljard euro op.

Dit bericht is in september naar buiten gekomen maar of er nu echt wat mee gebeurd is? De
verantwoordelijken zijn inmiddels weer verkast…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=118357&h
=Lodders:%20PKB%20Buijtenland%20herzien
Nog een fata morgana van achter de tekentafel, namelijk het Haringvliet open zetten…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=155412&h
=Twijfel-of-Haringvliet-in-2015-op-kier-kan
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-12-2012/twijfel-haringvlietsluizen-2015-op-kier-kunnen
Het is ook helemaal niet nodig, want de zeehonden zwemmen nu ook in en uit blijkbaar……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-12-2012/zeehond-terug-biesbosch
Over het reguleren van de natuur door de mens : de bever moest ook terug, maar wat nu?
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21182091/__Meer_overlast_door_bevers__.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3347229/2012/11/13/Het-gaat-te-goed-metde-bevers.dhtml
De groene lobby annex de natuurclubs hebben het ook niet makkelijk deze dagen…..
http://nos.nl/artikel/449060-weer-minder-leden-voor-natuurclubs.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3362389/2012/12/12/Bij-kleinerStaatsbosbeheer-moet-natuur-zichzelf-redden.dhtml

Ook in de Hedwige 1 is het nog steeds onrustig getuige dit bericht:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=156646&h
=Hulst-werkt-niet-mee-aan-ontpoldering
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3367274/2012/12/21/Hedwigepolder-in-2019helemaal-onder-water.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=156567&h
=Hedwigepolder-in-2019-onder-water
En nog maar eens een pleidooi om Europees (subsidie)geld in te zetten voor akkerranden - kan
in onze polders ook zo is afgelopen jaar bewezen door een aantal boeren:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=155465&h
=CLM:-%27Stop-miljoenen-GLB-in-akkerranden%27
Nog een alternatief dat inmiddels ook in Het Buijtenland van Rhoon geteeld wordt
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3362183/2012/12/12/Olifantsgras-is-goedvoor-alles.dhtml
Om te laten zien dat boeren mee gaan met de tijd, hierbij een “gangnam style” You Tube film
van De Peterson Brothers - boerenzoons uit Amerika….
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LX153eYcVrY#!
Agenda
02 januari
Nieuwjaarsreceptie Gemeente
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=2617&stukid=9
0805
14 januari
Carroussel Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/14-januari/20:00
16 januari
Statencommissie Groen & Water http://www.zuidholland.nl/staten_informatie_systeem/2013/16_januari_2013/apps_sissingle.htm?llpos=353195610&llvol=-2000
Rest mij niet meer dan u een goed uiteinde te wensen, een goede jaarwisseling en veel
voorspoed en een goede gezondheid in 2013.
Met een “oud” plaatje van Kor van Pelt maar daardoor niet minder actueel: we zitten er nog
steeds na al die jaren!

Wim Gé WARNAAR
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden.
Uiteraard wil ik beginnen met u nog het allerbeste te wensen in het nieuwe jaar met veel
voorspoed in een goede gezondheid. Het mag officieel geloof ik niet meer, maar regels en
gebruiken zijn voor mij niet heilig, zeker niet als het zoiets betreft. Het jaar is natuurlijk heel
aardig begonnen. We hebben een mooi sneeuwdeken over onze prachtige polders, er zit vorst
in de lucht dus kunnen wij en de recreanten gaan schaatsen, op Oudejaarsdag is er een
Stichting Albrandswaards Landschap opgericht en de Commissaris van de Koningin Jan
Franssen heeft aangegeven op te stappen. Kan een jaar mooier beginnen met zoveel positief
nieuws?
Vereniging Albrandswaards Landschap
Ik mocht u vorig jaar in de laatste Polderkolder informeren over de voorgenomen oprichting van
deze vereniging. In De Schakel is daar ook de nodige aandacht aan besteed.
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk01nw2013?mode=embed&layout=http%3A
%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn
=true
Momenteel worden de doelstellingen en plannen leesbaar en inzichtelijk gemaakt voor op de
website http://www.albrandswaardslandschap.nl . Een aantal mensen hebben mij vragen
gesteld omtrent de doelstellingen en hoe ze deze ontwikkeling moeten zien in het licht van het
behoud van onze polders en cultuur. Hoewel de gemeente zeer betrokken is bij het AWL en dat
ook van harte ondersteunt, zal het AWL verder ook niet veel kunnen veranderen aan de

halsstarrige plannen van de provincie in ons gebied. Er ligt nu eenmaal een totaal fout
bestemmingsplan en daar kan een AWL ook weinig aan veranderen. Alleen meepraten en
meebewegen met een eventuele invulling van de inrichting en daar iets in betekenen. Proberen
voor een aantal boeren een rol in de polders tussen Rhoon en Barendrecht te bedenken,
eventueel in combinatie met beheer- ook in de polder Albrandswaard, waar de AWL hun “roots”
hebben. Naar mijn mening is het niet verkeerd om zoiets als een Hoekse Waards Landschap te
hebben hier, alleen ligt de lat met het zelf aanschaffen, onderhouden en beheren van gronden
wel erg hoog ben ik bang. De Gemeente heeft geen geld om daar in te investeren behalve hun
bestaande “eigendommen”, zoals kassencomplexen. Maar die ombouwen naar iets
klandschappelijks zal ook geld kosten. Er is meegedacht en meebetaald aan het Landschaps
Ontwikkelings Plan (LOP) voor de polder Albrandswaard maar meer als dat zit er van
gemeentewege niet in.
Echter, zoals voorzitter Dirk van der Ent zegt : meedenken is beter dan protesteren, dat zal de
toekomst moeten leren. We praten aan deze kant van het dorp al 12 jaar, er is met diverse
partijen onderhandeld met als resultaat ons eigen LOP (Ollie en Dijkie en de Albrandswaardse
Variant) en zie maar wat dat allemaal heeft opgeleverd. Naast een hele hoop frustratie en
verspilde tijd en energie door bewoners, bestuurders, boeren en o.a. het Platform Polders
Albrandswaard dus helemaal niets. Maar de tijden veranderen dus wie weet.

De pot met geld van de Provincie voor Hedwige 2
Zoals bekend doet een provincie altijd nogal geheimzinnig over hoe veel geld ze in kas hebben
en wat ze er mee doen. De schandalen rond verliesgevende beleggingen in IJslandse banken
en de Ceteco affaire liggen nog vers in het geheugen. Ook nu speelt er natuurlijk weer zoiets,
namelijk de geheimzinnigheid rond de financiering van het Buijtenland van Rhoon (Hedwige 2).
Er is al meermalen door diverse instantie gevraagd om openheid inzake de stand van zaken,
maar dat schijnt moeilijk te zijn.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=156984 en
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=144746
Wat daar aan ten grondslag ligt laat zich raden natuurlijk. Er zijn in mijn optiek al tientallen
miljoenen uitgegeven aan juridische bijstand, plannenmakers, adviesbureaus, kunstprojecten en
noem maar op maar ze zijn nog geen stap verder. Als bewoner en direct betrokkene vind ik
echter dat ik recht heb op dit inzicht, omdat de boeren straks verjaagd zijn en we hier met een
ontvolkte polder zonder beheerders blijven zitten. Het geld is op en gut, niemand kan of wil er
wat mee, dus laten we het dan maar volbouwen. Zo’n scenario is heus niet ondenkbaar, zeker
als we gaan samenwerken met de expanderende gemeenten Barendrecht (geen grond meer
om te bouwen) en Ridderkerk. Die willen best wel “meedenken” daarin en de provincie tegen
die tijd ook wel. Dus om openheid van zaken te verkrijgen heb ik, zoals eerder al richting een
gemeentelijk “geheim” plan, een beroep gedaan op de wet Openbaarheid van Bestuur (zie
bijlage). Toch niet zó vreemd als je ook leest dat ze op andere fronten zo tekort komen voor hun
plannen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=157807&h
=Tekort-ruilgrond-voor-Zuid-Hollandse-EHS
CvdK Jan Franssen maakt plaats
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is.
Hetgeen een opmaat kan zijn tot de noodzakelijke vernieuwing in de manier van denken op het
Provinciehuis, dat door hem als een potentaat geleid werd. Als je niet voor hem was en met
hem meedacht, was je tegen dus kon je het wel vergeten. Hij was altijd groot voorstander van
o.a. de realisatie van het Buijtenland van Rhoon en blijft zijn ambtenaren opjagen om het maar
waar te maken, met of zonder draagvlak. Als je bevriend was dan kon je ook rekenen op zijn

support in je verder carrière, of je nu fout was of niet: loyaliteit werd beloond getuige een aantal
benoemingen van burgemeesters en hoge ambtenaren. Maar de wind moet om zo zegt hij nu.
Burgers zoeken, zo zei hij, na het tijdperk met een overmatige en eenzijdige aandacht voor het
individu, naar nieuwe vormen van zelfsturing en medeverantwoordelijkheid, met een grotere
nadruk op gemeenschappelijkheid. Franssen: "De marktgedreven organisatie van veel
voorzieningen op het terrein van bijvoorbeeld onderwijs, zorg en energie maakt ruimte voor
kleinschaliger vormen van burgerinitiatieven. Hierdoor is niet alleen meer autonomie en
zeggenschap mogelijk, maar ontstaat ook ruimte voor maatschappelijke veranderingen, waartoe
politiek en bestuurders op grotere schaal niet in staat bleken. Zelfkennis heeft-ie dus wel. Of het
opstappen nu een eerste stap is naar samenvoeging van de provincies Zuid-Holland en
Zeeland of een keuze omdat hij niet al zijn bijbaantjes op wil geven zal ooit nog wel eens
bekend worden. Hij zal heus wel wat potjes op het vuur hebben staan ergens. Voorlopig moeten
we het nog doen met zijn boodschap, hier terug te lezen: http://www.zuidholland.nl/contentpagina.htm?id=102446
Communicatie rond Hedwige 2
Vanuit de Provincie is dat al jaren pet en elke keer hoop je dat er eens een echte deskundige
aan het werk gaat - maar niets van dat. De website, waar alle nieuws en ontwikkelingen zouden
moeten worden gepubliceerd ter informatie van beweoners en belanghebbenden is al jarfen
niets en het wordt ook niets geloof ik. Het laatste nieuws is van oktober 2012, over zaken
daarna zie je niets terug. De kunstprojecten schijnen in hetzelfde zwarte gat te zijn beland.
Werkplaats Buijtenland (www.werkplaatsbuijtenland.nl) verhaalt niet meer op de blogs over de
ontwikkelingen dus dat is blijkbaar ook voorbij. Het verhaal gaat dat de provincie hun
Buijtenpaden project allemaal maar niets vond - het enige project dat nu eens wezenlijk iets
leuks toevoegde aan de polders, makkelijk in te passen was tegen lage kosten. Hetzelfde geldt
voor de Tussentonen (www.tussentonen.nl) , het kunstproject bezuiden de Essendijk. Ook daar
communicatiestilte vanaf juni, dus daar zit blijkbaar ook een kink in de kabel. Beide projecten
hebben destijds, als ik het goed heb begrepen bij elkaar een miljoen gekost - is dat het waard
geweest?
Polderkolder 270
We zijn inmiddels bij uitgave 270 beland, hetgeen betekent dat er bij de volgende editie weer
een samenvatting van de laatste nummers 261 - 270 zal worden gevoegd.

Links:
Het is als gemeente wel oppassen gebleken ook met zo’n “partner” al de Provincie, want ze
leggen je wat op en trekken er vervolgens de handen van af
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=157810
Het Albrandswaards Landschap profileert zich voor een subsidie van 50.000 € bij “Groen en
Doen”
http://www.groenendoen.nu/initiatief/albrandswaards-landschap
Ze kunnen hier al vast wat ervaring opdoen en leren voor een van hun doelstellingen, de
educatie:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=157750&h
=Basiscursus-landschapsmentor-Zuid-Holland
Een van de oorzaken van het eenzijdig natuurdenken door de mens, jarenlang beschermen van
de ganzen, moet worden teruggedraaid
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3377297/2013/01/15/500-000-ganzenmoeten-dood-meeste-worden-vergast.dhtml
Of biologisch-dynamisch voedsel nu ook zo goed is wordt door Wageningen in twijfel getrokken
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21214124/___Bio_schaadt_milieu___.html

Boeren voor de stad en de lokale horeca zoals afgelopen zomer tijdens de Polderdag
gepropageerd “Proef Albrandswaard”
http://www.metronieuws.nl/nieuws/boer-om-de-hoek-hoop-voorhoreca/SrZmag!vd3Cjk3Q2wnsw
Let op: een colum over de teloorgang van de Hedwigepolder met een foto van Rhoons
boerenprotest : dus toch Hedwige 2 in Rhoon….
http://www.groenerekenkamer.nl/node/1765
Agenda:
28/01 Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2013/28-januari/20:00
Dat was het wel weer, genoeg voor de eerste editie van 2013 denk ik - tot een volgende
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