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Polderkolder 281
Goedenavond Polderburen, Boeren, Burgers en Buitenlui
De lokale bladen staan weer vol nieuwe ontwikkelingen rond onze polders waarover ik u weer graag
deelgenoot laat zijn en mijn visie op de gang van zaken loslaat. Er wordt, na een stilte van enkele maanden,
opeens weer volop geschreven en gepubliceerd door de Provincie, dus dat betekent dat ze weer een ingang
hebben om het proces op gang te helpen. En, voor de fans van iets verder weg ook, dan maar de
samenvatting daarvan op papier gezet.
Instelling Buijtenlandtafel
De Vereniging Albrandswaards Landschap heeft zijn eerste papieren succes gescoord met het op poten zetten
van een Buijtenlandtafel. Dit, in eerste instantie als klankbordgroep Buijtenland betitelde initiatief, wil actief
gaan bijdragen aan de inrichting, beheer en gebruik van het Buijtenland van Rhoon. Ik heb u eerder gemeld
dat ik me daar ook voor had opgegeven, daar ik pretendeer kennis van het gebied te hebben en wel een
bijdrage wil leveren aan de uiteindelijke realisatie. Tenslotte zijn we niet voor niets al een aantal jaren bezig
ons eigendom te transformeren naar iets dat past binnen de recreatieve wensen en eisen van de Provincie
(PKB) en Gemeente (Bestemmingsplan), en na mijn aanmelding stond ik dan ook op de kandidatenlijst om er
deel van te gaan uitmaken.
Alleen worden er aan het lidmaatschap van deze klankbordgroep (KBG) een aantal voorwaarden gesteld waar
ik mijn vraagtekens bij heb gezet en die ook aan het Albrandswaard Landschap heb gemeld in een mail d.d. 11
juni. Zo is er een soort “startnotitie’ geschreven met een aantal voorwaarden waaronder de KBG wil gaan
opereren en daar staat onder meer in dat er niet getornd gaat worden aan “democratisch” genomen besluiten
en plannen. Dat is voor mij al een principekwestie, want waarom zou je je moeten houden aan inzichten van
15 jaar terug waarin we zijn opgezadeld met een zoet-klei-oermoeras van basenrijke gronden, een
natuurdoeltype van het zwaarste soort waarbinnen conform het huidige gebruik van de polders niets mogelijk
is. Daarnaast dien je je ook te conformeren aan de besluiten en plannen van de KBG en dat zit mij ook niet zo
lekker, want ik wil onafhankelijk en kritisch kunnen blijven en me niet schikken naar iets waar ik niet achter kan
staan.
Maar voor mij het allerbelangrijkste obstakel is de vertegenwoordiging en samenstelling van deze KBG. Dat er
ook “groenen” tussen zitten is prima, mensen van rond het gebied en een enkele bewoner ook (overigens
soms ook geen achterban vertegenwoordigend), maar de “kritische” PPA ontbreekt bijvoorbeeld ook. Echter,
dat er geen enkele agrariër zitting in heeft is voor mij niet verteerbaar. Je gaat praten over het transformeren
van 600 ha landbouwgrond die al eeuwen door families en generaties boeren en tuinders bewerkt wordt en die
zitten dan niet aan die Buijtenlandtafel. Je gaat over de rug van die mensen heen plannen zitten bedenken
zonder hen daarbij te betrekken - dat kan volgens mij helemaal niet. Op mijn “voorbehoud c.q. bedenkingen”
daarop heb ik nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen, maar gezien het feit dat ik inmiddels niet meer
opgenomen ben in de lijst met kandidaatleden van de KBG mag ik concluderen dat ik dus niet geschikt genoeg
bevonden ben. Zoals de reclame dat zo mooi zegt. Want aan kritische noten heeft men niets, je moet vooral
meebewegen en niet lastig zijn.

Het is natuurlijk wel koren op de molen van de Gemeente en Provincie, want die kunnen straks weer zeggen
dat er een klankbordgroep is geweest met allemaal stakeholders en geïnteresseerden die hebben meegepraat
om te komen tot de uiteindelijke invulling met draagvlak van alle betrokkenen bla bla bla. Dat die boeren daar
geen onderdeel van KUNNEN uitmaken omdat het hele bestemmingsplan (waar dus niet over gepraat mag
worden) voor hun gezonde bedrijven de doodsteek is, wordt blijkbaar ondergeschikt gemaakt. Om toch vooral

maar voort te kunnen in het proces, want “met die boeren en grondeigenaren komen we er wel uit”. Die
moeten maar eieren voor hun geld kiezen straks, maar dat is niet wat de uitgangspunten van gemeente en
bewoners al die jaren is geweest. Noem het een slimmigheidje van de overheden om het Albrandswaards
Landschap voor dat karretje te spannen en ze zo te betrekken bij het Buijtenland, maar ze laten zich wel
misbruiken op deze manier. En dat is best jammer, want het zijn allemaal vrijwilligers (op de voorzitter en
secretaris na dan) met allemaal de beste bedoelingen die leuke dingen doen voor het landschap zo kunnen we
ook lezen op hun website en in De Schakel. Maar ik ben bang dat de inrichting, beheer en gebruik van het
Buijtenland door de huidige klankbordgroepsamenstelling een brug te ver is …….
Zoals ook te lezen is in de advertentie van de Provincie Zuid-Holland (zie bijlage) waarin een aantal
klankbordgroepsleden aan het woord komen. Waar een aantal open deuren worden ingetrapt met uitspraken
en wensen die al jarenlang gezegd worden maar in al die jaren niet tot iets hebben geleid. Omdat er gewoon
met het huidige bestemmingsplan, de doelstellingen en PKB geen plan of voorstel te bedenken is waarin een
normale agrarische rol voor de boeren is weggelegd. Want de “kritische vragen” waar ze het over hebben zijn
allemaal al tig keer gesteld door PPA en anderen tot aan de Raad van State aan toe. Zonder dat er ooit naar
geluisterd is. Ook zij zien en rol voor de boeren weggelegd in het toekomstige natuur- en recreatiegebied,
maar zou je die dan ook niet in je gespreksgroep betrekken? Want binnen de kaders van alle plannen en
bestemmingen die er nu liggen is dat een utopie.
Ik heb inmiddels ook al wat eerste reacties binnen naar aanleiding van de berichtgeving, maar laat ik die
bewaren voor een volgende Polderkolder. Links er over:
De Buijtenlandtafel gaat wensen verzamelen. En wat als die wensen nu zijn om het gebied zo te laten en de
boeren te laten zitten…..?:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=172978&h=%27Buijtenla
ndtafel%27-gaat-wensen-verzamelen
Eindelijk weer eens een nieuwsbericht op het communicatiemedium van de Provincie!
http://www.buijtenland.nl/nieuws/319
Op de website van het vAWL wordt het als volgt aangekondigd
http://www.albrandswaardslandschap.nl/nieuwsbrief/klankbordgroep-buijtenland-van-start
Opening Klimaatbuffer IJsselmonde
Verder ontving ik ook dit bericht dat ik u niet wil onthouden. U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke
oplevering van klimaatbutfer IJsselmonde.
IJsselmonde ‘climate-proof’, natuurrijk, beleefbaar en in verbinding; dat komt aan bod op 26 juni 2013. Bij de
Kleine Duiker in Barendrecht.
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Klimaatbuffer IJsselmonde - wat hebben we bereikt en wat is er nog mogelijk
15.30 uur Partners aan het Woord
Wethouder gemeente Barendrecht dhr. B. Nootenboom
Heemraad waterschap Hollandse Delta dhr. GJ. Schelling
15.45 uur Onthulling klimaatbuffer in beeld
16.00 uur Borrel
Aanmelding bij Ineke van Dort: ineke.vandort@ark.eu
Meer info over de Klimaatbuffer vindt u hieronder:
http://www.rotterdam.nl/opleveringklimaatbufferijsselmonde
http://www.klimaatbuffers.nl/veldwerkplaatsen/vwp-menu-ijsselmonde-menuitem
Ruimtelijke plannen : bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon is ingeladen en terug te
zie<http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0613.0102Buytenlandvr-vst5> bestemmingsplan (vastgesteld)

Polderkolder 271 – 280
Zoals gebruikelijk ook deze keer de voorgaande 10 edities van de Polderkolder weer voor u bijgeslotebn in pdf.
Eerdere exemplaren zijn terug te vinden op de webs8ite van de Polderdag Rhoon : http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links:
Natuurgebieden verkopen blijkt bij nader uinzien toch ook weer niet de oplossing:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3460126/2013/06/17/Dijksma-ziet-af-van-de-verkoop-vannatuurgebieden.dhtml
Er wordt een onderzoek gedaan door het waterschap naar de visstand in de Blauw/Groene verbinding
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_25/@229289/onderzoek_visstand
Agenda:
26 juni - Opening Klimaatbuffer
09 juli - Bekendmaking Klankbordgroep Buijtentafel op de Vlakkenburg

Polderkolder 282
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende uitgave maar weer om de afgelopen periode te verslaan en voor u weer te geven. De
voorgenomen oprichting van de Buijtenlandtafel waarover ik u in de vorige Polderkolder berichtte, heeft in elk
geval de nodige reacties losgemaakt. Een greep uit de reacties heb ik hieronder (anoniem gemaakt)
grotendeels weergegeven, en ik denk dat deze de strekking van mijn verhaal behoorlijk onderschrijven.

Reacties Polderkolder 181 (een greep in samenvatting)
Een aantal van de reacties die ik heb binnen gekregen en met toestemming van de inzenders (deels verkort en
anoniem) voor u weergeef. Een aantal mensen willen hun mening en reactie liever niet openbaren, dus dat
wordt ook gerespecteerd……..
Het AWL wil alleen maar voor de wind zeilen. Zij lopen aan de hand van Raymond van Praag (wethouder Albrandswaard
red.) die natuurlijk zoveel mogelijk moet scoren (ook bij de provincie) want volgend jaar zijn de verkiezingen.
De Klankbordgroep (KBG) is door nu het bestuurlijk overleg ingesteld en kan dus niet anders doen dan meelopen en
zich nagenoeg kritiekloos conformeren. Anders had Raymond het er ook niet doorgekregen in de stuurgroep.
Duidelijkheid willen wij al jaren en die zogenaamde kritische vragen zijn een slap aftreksel van onze vragen, maar dan
zonder inhoudelijke kennis.
In De Schakel staan verder alleen maar open deuren of halve waarheden waar de leek zoet mee wordt gehouden en
moet gaan denken dat het AWL (Albrandswaards Landschap red.) zich zo goed inzet voor de boeren en het landschap.
Het is echt een stuk onder regie van de gemeente en de provincie. Het enige wat de provincie hiermee wil bereiken is
meer DRAAGVLAK, goodwill achteraf.
Het AWL zal nooit antwoord van de provincie krijgen op hun zogenaamde kritische vragen, want die vragen zijn alleen
maar voor de pers.
Voor mij is het duidelijk dat de plannen onveranderd doorgaan en dat ook PAL (Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit red.) daar niets meer aan kan veranderen. Ik heb zelfs het vermoeden dat Berenschot a.s. herfst
met een fraai rapport komt over het gelopen proces en dat zij zullen constateren dat het in het vervolg beter kan en
moet omdat in deze moderne tijd met bewuste- en mondige burgers de bottom-up methode wellicht beter werkt dan
top-down

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onze Harry ( vAWL red.)heeft het over boeren die het beheer gaan doen.
Hij weet beter en heeft de polder volledig opgegeven.
sorry, ik zet me af tegen liegen en bedriegen.
Deze club loopt aan het lijntje van de provincie, kan voor ons dus alleen maar in de weg
lopen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
In en in triest. Ik heb deelgenomen aan de werkgroep Tussentonen.
Landschapsontwikkelaars uit (volgens mij) Drente en nog een paar kunstenaars om het landschap te vertalen naar
zintuigen. Overige leden van de werkgroep kwamen uit heel Nederland. Allemaal zogenaamd kunstzinnig bezig met het
Buijtenland van Rhoon,maar niet met het echte buijtenland.
Thedie Binder is een keer uitgenodigd en heeft daar ook de kritische noot naar voren gebracht. Hier is niet meer over
gerept in verdere communicatie binnen de werkgroep.Wel slim gedaan want er werden meerdere mensen bij betrokken
(ambtenaren uit Rotterdam o.a.) om natuurlijk een zogenaamd breed
draagvlak(op papier) te creëren. Met een werkgroep van totaal ondeskundigen op het gebied van de bewoners en wat
de polder echt is.
En inderdaad voor meer dan 1 miljoen euro werd er een dagje Tiengemeenten verzorgd , een dagje Buijtenland met
broodjes etc.
Op 6-6-2012 waren mijn ogen geopend en heb dit medegedeeld aan Thedie.
Ik heb dan ook binnen de werkgroep gemeld dat ik niet begreep wat er zonodig zou moeten veranderen aan wat al
perfect was en nog is. Ter compensatie van de Maasvlakte 2 ?????? Heel Zuid-Holland gaat ten onder aan de
compensatie. In Spijkenisse nieuw landschap bij de Spui, Op Voorne-Putten meerdere landschappen voor recreatie en
natte natuurlandschappen. En tegen de tijd dat deze besluiten de miskleun van deze nieuwe eeuw blijken te zijn, zijn de
verantwoordelijken niet meer op het matje te roepen. Mochten de plannen doorgedrukt worden zijn ze onomkeerbaar.
DE POLDERS MOETEN BLIJVEN ZOALS ZE NU ZIJN,met hier of daar een minimale aanpassing,maar dan wel zoals de
huidige bewoners die zien. Tussentonen (Jeroen van Westen) geeft geen teken van leven meer. Waarschijnlijk die 1,2 m
euro ontvangen en dus bijgedragen aan de snode provinciale plannen.
met vriendelijke groeten,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nou, je hebt niet voor niets een lintje gekregen! Nog gefeliciteerd daarmee trouwens.
Fijn dat je helder en scherp blijft en jezelf (met uiteraard de mensen die je mede vertegenwoordigt) niet laat ringeloren.
Houd goede moed!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tevens een reactie van Adjan Vos gehad dat ook als ingezonden stuk naar De Schakel is verzonden - dit is als
bijlage bijgesloten
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tweet van het vAWL
Als laatste ingekomen stuk een “tweet” van de voorzitter van het vAWL, Dirk van der Ent.
LTO kiest voor regie! Komen onze agrariërs ook aan de (Buijtenland) tafel? Niet fair om de zwartepiet bij vAWL te
leggen.

Waarbij een link wordt gedeeld naar een interview met Albert-Jan Maat van het LTO.
http://www.lto.nl/actueel/columns/10828838/Spelbepalen-in-plaats-van-buitenspel
Ik kan over de tweet redelijk kort zijn. Ik heb geen zwartepiet bij het vAWL neergelegd, ik verwijt ze alleen dat
ze zich voor een karretje laten spannen en niet goed op de hoogte zijn van de boerenbelangen die spelen. Het
is natuurlijk aardig verwijzen naar dit artikel en stellen dat de boeren moeten “spel bepalen in plaats van
buitenspel” te staan, maar dan heb je het wel over (voort)bestaande commerciële boerenbedrijven. Die naast
hun normale boerenbedrijf ook aan natuurbeheer doen. En niet zoals hier, waar onze boeren zijn wegbestemd
en geen commercieel agrarisch bedrijf meer mogen uitoefenen. Zij zouden maar wat graag aan natuurbeheer
doen, maar dan wel naast hun gezonde bedrijven waar ze al jarenlang een inkomen uit halen. Maar dat kan
niet. En daar het vAWL dit “democratisch” genomen besluit van onze gemeente niet ter discussie wil stellen,
heeft het geen zin met het vAWL om de Buijtenlandtafel te zitten.
Dag van de Akkernatuur in Drenthe
Voortbordurend op het voorgaande. Afgelopen week zijn een aantal boeren uit de Polder naar een dag
geweest over akkernatuur in Drenthe. Dit om zich te oriënteren wat er mogelijk is op dat vlak en hoe dat
eventueel binnen hun bedrijfsvoering is in te passen. Voor de argeloze lezer even een kleine uitleg :
akkernatuur is het commercieel telen van gewassen met daarbij oog voor de natuur door middel van
akkerranden, bewust spuiten en voedingsstoffen toedienen etc. Daarnaast heb je ook Natuurakkers, en dat is
wat de provincie (en de gemeente via het bestemmingsplan) hier willen. Dat is de teelt ondergeschikt maken
aan de natuur en maar kijken wat er uiteindelijk van terecht komt, wat het opbrengt en dan gecompenseerd
worden (hoelang en hoeveel is onbekend) met subsidie. Dus dat is voor de huidige commerciële ondernemers
geen optie, akkernatuur zou dat wel kunnen zijn, zoals ook in de Hoekse Waard en andere landbouwgebieden.
Zie ook het ingezonden stuk van Adjan Vos en het bijgesloten artikel.
Cursus Natuureducatie c.q. opleiding tot Natuurgids
Kreeg ook nog een reactie naar aanleiding van een aantal artikelen over deze cursus. Ik heb op de diverse
reportages daarover slechts één opmerking. Ik vind het een heel goed idee en vind het ook heel belangrijk dat
de mensen zien en beleven wat de natuur hier ons te bieden heeft. Dat is bijvoorbeeld iest waar het vAWL een
goede rol in speelt. Helaas heb ik zelf te weinig tijd om in het volgen van zo’n cursus zoveel uren te steken,
nog los van de lichamelijke ongemakken die het door de velden en akkers lopen met zich voor me meebrengt.
Maar ik vind het jammer dat er in de verslagen wordt gesproken over werkbezoeken/excursies aan de
Krekenlanden. Daaruit blijkt maar weer eens te meer dat ook dit weer een behoorlijk door het ZHL en Stichting
ARK geregisseerd project is, want anders zeg je gewoon dat je hebt gewandeld in de Zegenpolder, de
Portlandpolder en over de grasdijk, de Molenpolderse Zeedijk. Over die prachtige boerenakkers met hun
boerennatuur, en niks zoetklei-oermoeras/krekenlanden natuur. Alsof er al getransformeerd is naar de nieuwe
bestemming. Heel vreemd dat ook het Albrandswaards Landschap daar zo in mee gaat en zich laat (ver)leiden
tot het meewerken aan de anti-polder propaganda. Alleen daarom al, voor het geven van kritisch commentaar
tijdens die educatietrips, had ik al graag meegedaan.
De Natuurtop 2013
Afgelopen zaterdag was er de Natuurtop in Herwijnen.en stond de dag zelf in het teken van de 24 uur van de
natuur. Waarin bewindsvrouwe Sharon Dijksma nog maar eens duidelijk maakte dat er voor een goede
realisatie van alle plannen en het halen van de natuurdoelstellingen de boeren onmisbaar zijn. En niet als en
beetje spielerei met wat natuurakkertjes en als beheerder van zoetkleioermoerassen, maar gewoon naast een
gezond commercieel boerenbedrijf.
Ik weet dat ze de Polderkolder op het Provinciehuis uitpluizen dus hopelijk willen ze dit ook allemaal lezen en
ter harte nemen…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=173072&h=VandaagNatuurtop-in-Herwijnen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3464126/2013/06/24/Bekijk-natuur-als-kracht-niet-als-eenhindernis.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=173079&h=Dijksmatevreden-over-Natuurtop
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3462313/2013/06/21/Tien-tips-voor-Sharon-Dijksma.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=173083&h=Innovatie-innatuur-door-open-data
Mocht u het gemist hebben, dan is er in elk geval een pamflet uitgegeven. Zoals ze dan zeggen: Gelukkig
hebben we de foto’s nog……
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/06/18/vooruit-met-natuur.html
Stadslandbouw in column AD
Een heerlijke column in het AD/RD van afgelopen dinsdag over stadslandbouw op zijn smalst. Onder de titel
“Ruim baan voor de stadskeuterboertjes” doet hij haarfijn uit de doeken welke bedreigingen er zijn als je de
boeren wegjaagt en daar hobbyisten voor terug gaat vragen. Zoals de provincie dat in onze polders ook voor
ogen heeft met de natuurakkertjes en kleinschalige postzegelprojecten, koren op de molen zullen we maar
zeggen. Het artikel heb ik voor u ingescand en in pdf bijgesloten.
Terug in de tijd
Nog maar eens even kijken wat er bij de Landinrichting van 1997 is afgesproken over onze leefomgeving met
de Provincie Zuid-Holland. Altijd leuk om te zien waar ze aan begonnen zijn, wat nooit is afgemaakt of wat
inmiddels is herzien en teruggedraaid. Bezint eer ge begint, misschien ook van toepassing op Het Buijtenland
van Rhoon? http://www.dienstlandelijkgebied.nl/projecten/zuid-holland/zuid-holland/dossier/ijsselmonde
Links
Benieuwd wanneer ze gaan beginnen met afschot in de Koedoodzone…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=172239&h=Veel-afschotgrazers-Oostvaardersplassen
Wellicht ook een nieuwe toekomst voor het Valckesteijnse Bos ?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=172238&h=Uitbreidingpilot-natuurboer
Ik weet, 600 ha is een druppel op de gloeiende plaat maar geeft dit allemaal niet te denken? Kunnen we die
120 miljoen in deze tijden echt niet beter besteden?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3465722/2013/06/26/Voedselproductie-kan-toenemendevraag-niet-bijhouden.dhtml
Een alternatief gewas mocht het zoetkleioermoeras er ooit komen is de teelt van eendenkroos
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/bedrijf-uit-eelde-onderzoekt-teelt-van-eendenkroos
Tot slot Voor de historici en nieuwsgierigen onder u een leuke site van Time & Google, waarin u kunt zien hoe
een gebied veranderd is de laatste jaren. Er staan er een paar voorgeprogrammeerd, maar u kunt ook uw
woonplaats of anderszins intypen… http://world.time.com/timelapse
Agenda
29 juni
Kanotocht Groen/Blauwe zone Zuidpolder
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juni/26/ontdek_barendrecht_vanuit_de_kano
01 juli
Carroussel Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/1juli/20:00
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 8, op het land van J.H.C. Kort)

Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Polderkolder 283
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er is weer een week voorbij, dus tijd voor een volgende editie van de Polderkolder. Editie 282 heeft weer het nodige
losgemaakt bij de lezers dus daar zal ik weer een samenvatting van geven. Verder ook feedback van de PAL (Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) die op 28 juni bij elkaar is geweest en er is op 2 juli een meeting geweest met
de boeren van het Buijtenland van Rhoon over de ontwikkelingen en hun toekomstplannen.
Reactie inzake “Laster”
Het anoniem weergeven van een reactie op een kunstproject dat vorig jaar gespeeld heeft in de polders wordt door de
kunstenaar Jeroen van Westen ervaren als laster en hij eist daarop een rectificatie en excuses van mijn kant. Zoals al
eerder gezegd geef ik gewoon meningen weer en krijg ik van alle kanten informatie en reacties - als iemand zich
daardoor in de kuif gepikt voelt omdat de gebezigde taal of mening niet accordeert met zijn visie of waarheid is dat
jammer, maar voor mij geen aanleiding om zaken te herroepen. Uiteraard zal ik wel het corrigerende weerwoord
publiceren, en wel in een apart document, voorafgegaan door het gewraakte stuk uit Polderkolder 282. Zie bijgesloten.
Overige reactie(s):
Beste Warnaar;
Graag krijg ik de digitale nieuwsbrief "Polderkolder" toegestuurd met het nieuws over de Portlandpolder en de
Zegenpolder. Vorig jaar ben ik vanuit Feyenoord meerdere malen op bezoek geweest, ook om te onderzoeken of ik daar
zelf een tuinbouwbedrijf kan opstarten. Hopelijk blijft het gebied gespaard van de afbraak van zijn agrarische
bestemming. We hebben het voedsel in deze economische crisis hard nodig. Natuur ook, maar niet op goede
landbouwgrond. De afbraak van Tiengemeten is al meer dan genoeg. Alvast mijn dank,
Over de Polderdag via de website: Jammer als het dit jaar niet doorgaat want het lijkt me nu juist
belangrijker dan ooit om belangstelling te krijgen voor deze prachtige polder waar de
boeren hard werken om een goede oogst te krijgen. Vorig jaar heb ik het graan op de
akkers zien staan en me afgevraagd welke kronkelgeest in deze crisistijd dat vruchtbare
bouwland aan de natuur wil prijsgeven. We hebben dat voedsel hard nodig ! Van uitstel
komt hopelijk afstel

Boeren en de Buijtenlandtafel
Ik dacht duidelijk omschreven te hebben in vorige Polderkolders waarom de boeren geen deel kunnen en willen
uitmaken van de Klankbordgroep Buijtenlandtafel. Daar is wat reuring over, te meer daar de polderbewoners en nog
een hele rits verenigingen en belangengroeperingen een uitnodiging hebben ontvangen van de heer Jaap Wolf,
voorzitter bestuurlijk overleg Buijtenland van Rhoon om naar de presentatie daarvan te komen (zie in bijlage ook). En
waar nog steeds gesproken wordt over deelname van de agrariërs in dit platform.
Helaas zal het zover niet komen daar de boeren te kennen hebben gegeven geen deel uit te kunnen gaan maken van een
klankbordgroep zonder toekomstperspectief voor de agrariërs . Indien namelijk het bestemmingplan, PKB,
natuurdoelstelling (van de zwaarste soort) en alle andere “democratisch* genomen besluiten en plannen” niet ter
discussie kunnen worden gesteld hebben ze er niets te zoeken. (*dat “democratisch” is dus onder druk van Provincie met
dreiging van een inpassingsplan en was niet de wens van de Gemeente - die wilde anders en daar de Gemeente ons
democratisch gekozen plaatselijk bestuur is vind ik dat je dat dus WEL zou moeten kunnen aanvechten). De boeren zijn
wegbestemd en moeten verdwijnen - alle verhalen over een rol in het beheer of met natuurakkers is voor hen
onhaalbaar. Het zijn ondernemers die niet afhankelijk willen zijn van subsidies en hun bedrijf op hun eigen manier willen
runnen, zoals ze dat al eeuwen doen. De meeste hebben opvolging in een gezond commercieel bedrijf waarbij ze wel
iets aan natuurbeheer willen doen NAAST hun bedrijf maar niet als basis. Zie mijn betoog over het begrip “akkernatuur”
in de vorige Polderkolder. En dat is een gegeven dat men maar niet in wil zien.
Vereniging Albrandswaards Landschap

De voorzitter daarvan, Dirk van der Ent, meent dat ik in de diverse Polderkolders zijn club in een verkeerd daglicht heb
geplaatst. Ik heb wat moeite gehad inderdaad met het ongevraagd gebruiken van mijn mailbestand, maar dat was denk
ik uitgesproken. Hoewel ik verschillende onderdelen en werkzaamheden van de vAWL duidelijk als positief heb
beschreven, prikkelt het blijkbaar dat er bij de ingezonden reacties en bij mijn interpretatie van de diverse andere zaken
waarmee zij zich bemoeien, enige kritiek aanwezig blijkt. En actie geeft zoals gewoonlijk een reactie, met de vraag of ik
zijn visie (of die van het VAWL) dan ook wil publiceren. Dat doe ik uiteraard want ik hou van hoor en wederhoor. In
bijlage vindt u ook de laatste nieuwsbrief van het vAWL die men ook graag via dit medium verzendt - dat dan weer wel
natuurlijk P:
Het bestuur van de Vereniging Albrandswaards landschap (vAWL) heeft zich gestoord aan eerdere uitlatingen in de
Polderkolder over het opzetten van de KBG. Om u een juist beeld te geven van de werkwijze en doelstellingen van de KBG
‘Buijtenlandtafel’ treft u bijgaand de voorlegger aan welke door vAWL is opgesteld en door alle partijen van het
Bestuurlijk Overleg is geaccordeerd. De vAWL hecht er grote waarde aan om nog eens te benadrukken dat het ook onze
wens is om vanuit de agrarische/boeren achterban vertegenwoordigers aan de Buijtenlandtafel te hebben, bij voorkeur
uit het gebied ‘Buijtenland van Rhoon’. Ook hechten wij er waarde aan om te benadrukken dat de vAWL een geheel eigen
en (politiek) onafhankelijk rol heeft binnen dit proces, zonder dat zij zich voor een karretje laat spannen van wie dan ook.
Wij zouden het dan ook op prijs stellen wanneer u bepaalde ideeën heeft over het al of niet goed functioneren van vAWL
deze rechtstreeks aan ons ter kennis te brengen, zodat we er op kunnen reageren, maar zeker ook van kunnen leren.
Bijgaand treft u de laatste nieuwsbrief aan van vAWL.
Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)
Van de PAL secretaris mocht ik een mail ontvangen met daarin de volgende informatie:
De PAL heeft vandaag (28 juni) gesproken met gedeputeerde Govert Veldhuijzen en Jaap Wolf over onze bevindingen naar
aanleiding van ons werkbezoek aan het Buijtenland van Rhoon. Ook de provinciale projectleider was hierbij aanwezig.
In de PAL van augustus wordt onze conceptbrief met bevindingen over het Buijtenland van Rhoon besproken en hopelijk niet lang
daarna (na eventueel nog een mailronde onder de commissieleden) definitief vastgesteld.

Het advies zal dus pas na 23 augustus (eerstvolgende vergadering) worden vastgesteld. Vraag is of dit advies nu moet
worden afgewacht alvorens verdere stappen te zetten. Want wellicht komt deze onafhankelijke denktank van de
Provincie wel met een advies dat de hele huidige plannenmakerij op de helling zet en weer een opening biedt voor de
agrarische ondernemers.
Uitnodiging van Jaap Wolf voor de Buijtenlandtafel
Bijgesloten heb ik dus de uitnodiging van de voorzitter van het bestuurlijk overleg van het Buijtenland van Rhoon die een
aantal groeperingen en hun leden, de bewoners en omwonenden uitnodigt voor een avondje Vlakkenburg om daar
kennis te maken met het de Buijtenlandtafel. De kandidaten en voortrekkers daarvan zullen zich aan u presenteren om
19:00 uur, inloop vanaf 18:30 uur. Gezien het ruime uitnodigingsbeleid kan het wel eens druk worden daar. Verder geeft
hij in zijn brief nog aan dat er in De Schakel maandelijks interviews verschijnen met personen die het Buijtenland van
Rhoon een warm hart toedragen. Helaas missen we in die opsomming nog altijd mensen met een meer kritische
houding over de plannen, die het gebied wellicht nog meer dan de tot heden uitverkorenen een warm hart toedragen.
Denk maar eens aan vertegenwoordigers van Carnisse Grienden, het PPA of een agraische ondernemer uit het gebied. Ik
denk niet dat ze op hun boodschap zitten te wachten, dus eenzijdig en gestuurde info. Die ik dan ook maar blijf
bestempelen als advertenties en reclame.
Slordigheidjes van de Gemeente
In het bijgesloten gemeentebericht ook weer een paar storende foutjes - is er dan niemand die daar ooit op let vraag ik
me wel eens af. Zo wordt er, in het bericht dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en ter inzage ligt, weer
steeds gesproken over het Buytenland van Rhoon, terwijl de gemeenteraad zelf unaniem akkoord is gegaan met
wijziging naar de naam Buijtenland - met ij dus. En dat er dan wordt gesproken over een uitspraak van de Raad van State
op 18 juli 2013 ??? - die datum hebben we nog niet gehad dacht ik…..
LINKS
Een aardig leesdossier om u te informeren over Stadslandbouw kunt u hier vinden:
http://www.agriholland.nl/dossiers/stadslandbouw
De Nieuwsbrief van de Vereniging Albrandswaards Landschap

http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=13&wysijap=subscriptions
Agrologistiek park Nieuw-Reijerwaard is nu definitief vastgesteld
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=174262&h=AgroparkNieuw-Reijerwaard-definitief
We denken dat we alles gehad hebben en dan komt dit er ook nog aan…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3470262/2013/07/04/Nederland-als-robuust-deltaland.dhtml
AGENDA
08 juli
19:00 uur Gemeenteraad - http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/8juli/19:00
09 juli
vanaf 18:30 uur - Bijeenkomst Buijtenlandtafel Vlakkenburg - zie bijlage
13 juli
Kanovaren met de Carnisse Grienden - zie bijlage
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 8, op het land van J.H.C. Kort)
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 284
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende uitgave van de Polderkolder met een aantal wetenswaardigheden die het melden waard zijn. In de lokale
media is er nog niet over bericht, maar afgelopen dinsdag is de Buijtenlandtafel opgericht, een instituut dat belangrijk
genoeg is om onder uw aandacht te brengen.
De Klankbordgroep Buijtenlandtafel
Afgelopen dinsdag was ik, evenals vele anderen, aanwezig bij de installatie van de klankbordgroep de Buijtenlandtafel,
een initiatief van de vereniging Albrandswaards Landschap. Daar werden de leden van deze onafhankelijke en
zelfstandig opererende praattafel voorgesteld aan de aanwezige belangstellenden van provincie, lokale politiek en regio
bewoners. Omtrent de samenstelling heb ik al eerder mijn vraagtekens geuit, omdat ik vind dat er te weinig
vertegenwoordiging uit het gebied is en teveel inbreng “van buiten”. Maar ik heb uit de voorstelronde van de
verschillende aanwezige kandidaten en hun voorzitter wel een beetje moed geput. Maar de afwezigheid van de
professionele huidige gebruikers van het beoogde gebied daarin (de boeren en ondernemers) alsmede het PPA
(Platform Polders Albrandswaard) doet volgens mij nog steeds afbreuk aan de waarde die er aan moet worden
toegekend. Behalve dat men vanuit de stuurgroep en provincie straks zal kunnen zeggen dat de inrichting en het beheer
in samenspraak met de Buijtenlandtafel is opgezet, dus dat het proces juist doorlopen is en er draagvlak voor is. Dat is
namelijk het gevaar van deze klankbordgroep. Aan de andere kant is het wellicht de enige manier om uit de impasse te
raken en toch nog iets voor elkaar te krijgen. Maar dan zal toch ook het bestemmingsplan van tafel moeten om de
boeren en hun bedrijven een plaats te geven, hoewel dat tegen de beginselen van de klankbordgroep is (niet ingaan
tegen democratisch genomen besluiten).
Wat me het meest is bijgebleven van deze avond is het heldere betoog van Adjan Vos die de aanwezigen haarfijn
uitlegde waar de problemen voor de boeren zitten bij de huidige plannenmakerij en waarom zij dan ook niet kunnen
aanschuiven aan de Buijtenlandtafel, een mening die door de voorzitter van de klankbordgroep ook werd onderkend.
Helaas had ik niet de tegenwoordigheid van geest om zijn oproep te filmen maar het kwam recht uit zijn hart en zou ook
voor anderen een goed beeld geven waar de knelpunten in alle plannen zitten.
Een kort verslag erover staat ook op de website van de Provincie http://www.buijtenland.nl/nieuws/323
De Kuip en onze Polders
Zoals wellicht bekend ben ik fan van Feyenoord en zelfs aandeelhouder van de Kuip, dus direct betrokken zeg maar. Dan
is het toch wonderbaarlijk om te zien hoe het KAN werken in de politiek.
Er is een gedeelte van Rotterdam en omgeving die een nieuw stadion (plus omliggend sportcomplex wil) en een deel die
dat niet wil. Laten we gemakshalve zeggen dat de helft voor verbouw van de oude Kuip is, oftewel een beetje aanpassen

en gewoon bij het oude houden, en de andere helft wil iets totaal nieuws, een nieuw stadion en de oude Kuip een
nieuwe bestemming geven.
Trek dat verhaal nu eens door in vergelijk tot onze polders. Daar zien we de verhouding voor behoud van het oude
vertrouwde polderlandschap op > 95% en slechts < 5% wil transformatie naar een nieuwe situatie en inrichting. Hoe
frustrerend is het dan om te ontdekken dat de politiek in Rotterdam het verhaal voor nieuwbouw afkeurt omdat ze niet
garant willen staan voor 165 miljoen. Let wel, het is een garantstelling, het kost vooralsnog niet eens geld. Terwijl
dezelfde politiek er blijkbaar totaal geen moeite mee heeft dat er eenzelfde bedrag over de balk wordt gegooid om hier
een nieuw natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen en dit als normaal geaccepteerd schijnt te worden. En geen geld
overheeft voor de instandhouding van bestaande natuur en recreatie. Wat leven we toch in een rare wereld waarin we
de zorg, onderwijs en bejaarden laten verkommeren maar ondertussen wel een 15 jaar geleden ontwikkeld oud plan ten
koste van alles tot uitvoer willen brengen. Wanneer gaan de oogkleppen af en de oogjes open van de landelijke,
provinciale en lokale politici ……
In Rotterdam geven ze blijk nuchter boerenverstand te hebben en is het collegevoorstel voor het nieuwe stadion terug
getrokken. Een van de grootste redenen daarvoor was het ontbreken van draagvlak onder de inwoners. Hallo Tweede
Kamer, Provincie en Gemeente: lezen jullie dat? Door het ontbreken van draagvlak onder de inwoners is het voorstel om
accoord te gaan met de plannen ingetrokken…. Goed voorbeeld doet misschien ook hier goed volgen …...
Vereniging Nieuwe Natuur Nee
Ik kreeg ook onderstaande mail binnen die ik u niet wil onthouden. Waarschijnlijk kent u onze vereniging al. Informatie
over onze doelstelling en enkele van onze activiteiten is te vinden op de site www.boerengroen.nu (Helaas is deze
website niet bijgewerkt tot de dag van vandaag.)
Op dit moment worden overal in den lande de plannen voor natuurontwikkeling op landbouwgronden weer opgepakt.
En of dat niet genoeg is worden er nieuwe projecten op stapel zijn gezet. Voor onze vereniging is dit aanleiding om de
draad weer op te pakken en van ons te laten horen. Om ons geluid over te brengen aan de politiek hebben wij
medestanders nodig. Daarom willen wij u vragen om aansluiting. Wij vragen geen contributie. Het gaat ons om het
delen van informatie, en het bundelen van gelijkgestemden. Samen staan we sterker!
Gemeente maar half zo slordig
Van Peter Wunderink (Gemeente Albrandswaard) mocht ik de volgende reactie ontvangen:
Onder het kopje ‘Slordigheidjes van de Gemeente’ leg je terecht de vinger op een datumverschrijving. Het
uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon is niet op 18 juli 2013 onherroepelijk geworden, maar bij uitspraak van de Raad
van State op 18 juli 2012. Deze verschrijving is verder zonder gevolgen.
De schrijfwijzekwestie is van een andere orde: de gemeenteraad heeft daadwerkelijk het bestemmingsplan en het
uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon vastgesteld, met y en zonder ij. Wettelijk is verankerd dat de vaststelling ook de
naam omvat; die dient als zodanig in alle verwijzingen, publicaties et cetera gehanteerd te worden. Een raadsbesluit tot
naamswijziging verandert daar letterlijk en figuurlijk geen jota aan. De gemeente gebruikt als het over beide
plandocumenten gaat – steeds, en zonder keuze – de wettelijk gepaste schrijfwijze. Dat is volgens de regels, dus het
omgekeerde van slordig.
Status Groene en Blauwe Verbinding
Tussen alle bedrijvigheid rond de verbreding van de A15 door, wordt er ook hard gewerkt aan de realisatie van de
verbindingen trussen Rotterdam en het Buijtenland van Rhoon. Er waren al wat verbindingen (Groene Kruisweg,
Heulweg, Vrijenburgweg) maar dat is niet voldoende om die 960.000 bezoekers per jaar goed te kunnen verwerken. Dus
worden er nog wat verbindingen bijgelegd. Naast de verlengde Zuiderparkweg (onderdoorgang bij tankstation Vogelaar)
krijgen we een Groene Verbinding (een stalen cocon en fietsverbinding over de A-15 bij tankstation Portland) alsmede
een vaarverbinding, compleet met sluizencomplex onder dezelfde A-15 door. Op een afstand van nog geen 5 km dus vijf
doorsteekmogelijkheden naar ons gebied, dus succes en bezoekers verzekerd.
Op de website van de belangenorganisatie Charloisse Lagedijk ( http://www.bocl.nl/?groene-verbinding,11 ) en hun
facebookpagina (https://www.facebook.com/BelangenorganisatieCharloisseLagedijk ) wordt de bouw van de
Groene Verbinding gevolgd.
Voor wat de Blauwe Verbinding kunt u zich op de hoogte stellen via diverse websites zoals o.a. van het Waterschap :
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_28/@229319/bruggen_blauwe

Maar u kunt ook zelf naar de Inloopavond gaan die op dinsdag 16 juli tussen 17:00 en 20:00 uur wordt gehouden bij De
Kapel. Zie ook de bijlage of op deze website : http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding en hier
http://www.rotterdam.nl/inloopbijeenkomstdeblauweverbindingzuidelijkrandpark .
Een project van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) die hiervoor veel geld uit mogen geven, maar geen
geld over hebben om de bestaande recreatie- en natuurparken te onderhouden.
Overigens wordt er ook weer gewerkt aan de Koedoodzone, laat ik zeggen in het waterbuffergebied. Als mijn
boerenverstand me niet in de steek laat worden de eilandjes tussen het Binnenland van Rhoon (de vroegere 6 ha
Buitenland) en de Koedoodzone Lageweg/Poelweg nu met elkaar verbonden door bruggetjes. Althans daar lijkt het
volgens mij op. Hetgeen betekent dat er straks weer gewandeld en gestruind kan worden in de inmiddels gecuiltiveerde
6 ha.
LINKS
Een nieuwe methode om ganzen te verjagen wordt uitgetest op IJsselmonde
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-07-2013/steenarend-kay-een-ganzenkiller
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=174684&h=Steenarendeffectief-bij-verjagen-ganzen
En er is ook een evaluatierapport van het project Ganzen jagen met de steenarend gemaakt - zie hier
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=108662
De Provincie gaat zorgen voor betere ontsluiting en openbaar vervoer in het buitengebied en tussen de 3 kernen van
Albrandswaard
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=108688
Het Inpassingsplan Nieuw-Reijerwaard, waar 96 ha land- en glastuinbouw moet wijken voor een agrologistiek centrum,
is ook vastgesteld:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=108427
Afgelopen week extra drukte op het Hoge Veld omdat het recreatieterrein langs de Oude Maas in Barendrecht overvol
was en in het Zuiderpark het Metropolisfestival plaats vond. Maar de stadsparken blijven onverminderd populair, en de
mensen gaan normaliter liever daar naartoe dan naar het buitengebied zo hebben onderzoekers vastgesteld.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3473381/2013/07/10/Hutjemutje-picknicken-in-hetstadsgroen-is-de-nieuwste-trend.dhtml#reactions
Over de terugkeer van een wolf in Nederland….natuurherstel, commercieel of grap ?
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3473383/2013/07/10/VVD-ziet-terugkeer-wolf-alsgevaar-PvdA-niet.dhtml
http://www.iex.nl/Column/107722/Geldwolf-terug-in-Nederland.aspx
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3474288/2013/07/11/Dode-wolf-was-grap-van-OostEuropese-kaswerkers.dhtml
De natuur doet het goed op de akkers in Groningen waar biodiverse akkerranden zorgen voor voedsel getuige deze
webcam
http://www.rtvnoord.nl/index/index.asp?q=kiekendief&show=all
Het Waterschap heeft graag uw mening over hun dienstverlening en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Daarvoor is
een burgerpanel ingesteld, dat gevoed wordt door een enquete welke digitaal wordt afgenomen. Klik HIER voor de link
ernaartoe : http://net.mwm2.nl/go.aspx?vp=e410f1dd-8226-446a-889c-9b0a24d265b0&email=
AGENDA
13 juli
Kanovaren met de Carnisse Grienden http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;3
15 juli:
Raadsvergadering Gemeentehuis
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/15-juli/20:00
16 juli
Inloopavond Blauwe Verbinding
http://www.rotterdam.nl/inloopbijeenkomstdeblauweverbindingzuidelijkrandpark
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
Gezien het feit dat de vakantieperiode aanbreekt, ik kreeg bij de laatste Polderkolder tenminste al aardig wat “out-ofoffice” berichten, zal de verschijningsfrequentie van de Polderkolder wel minder worden komende weken. Uiteraard

tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn die een uitgave zinvol maken maar alle poldergerelateerde zaken lijken pas na de
zomer weer hervat te worden. In elk geval een mooie zomer(vakantie) gewenst en veel inspiratie en wijsheid opdoen
om onze polders voor het nageslacht te bewaren als agrarisch cultureel erfgoed……..
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Beste bewoners en belangstellenden,
Ondanks de vakantietijd, voor vele nieuwsverspreiders een komkommertijd, heb ik toch weer diverse zaken vergaard
om onder uw aandacht te brengen c.q. te delen. Want er gebeurt toch nog wel e.e.a. dat een nieuwe editie
rechtvaardigt.
Reacties Polderkolder 284
Beste fam. Warnaar
Sinds een lange tijd niet meer door de grienden gefietst, afgelopen zondag was het weer zover. Wat mij is opgevallen en
dat is duidelijk te zien, dat er niet zoveel meer aan onderhoud gedaan wordt. De brandnetels staan een meter hoog, het
ziet er niet uit. Jammer want het verpaupert zo. Er is geen geld voor onderhoud meer, maar wie moet dan straks het
nieuwe natuur gebied onderhouden?
Vriendelijke groet
----------------------------------------------------------------------Ha die Wim Gé
Begrijp ik het nou goed uit De Schakel dat wij in de polder geen glasvezel krijgen?
Als dat waar is dan lijkt het mij voor wethouder Euser steeds gevaarlijker worden om zich in de polder te
vertonen

-----------------------------------------------------------------------

Eerder schreef je van bezuinigingen met de ene hand en verspilling met de andere hand.
Gisterenavond brak er brand uit aan het Koedoodpad (de Koedoodzone) nabij Reesteijn waar
een stel baldadige jongeren een hooischelf in de brand staken. Gelukkig stond de wind
“verkeerd’ zodat de vonkenregen niet op het rieten dak van Reesteijn belandde, puur geluk
dus. De politie was er in enkele minuten en hield twee mededaders van de circa acht
hangjongeren staande, terwijl de brandweer "door bezuinigingen" er een half uur voor
nodig had om hier te landen, voorafgegaan door een klein autootje met twee "verkenners"
en een pompje maat minimum.
Waar ligt de wortel van het kwaad? Bij het veer, nabij de pitch & putt van de Rhoonse
golfbaan werden alle recreatiefaciliteiten verwijderd of onbruikbaar gemaakt terwijl men
op 400M vanaf hier een bankje heeft geplaatst. Dit is het aantrekkingspunt van
hangjongeren waarover al vele malen door Portlandbewoners werd geklaagd.
Los van bovenstaande, inmiddels neem ik ontzet kennis van wat er door de provinciale
vernatuurlijkingsdrang onder mijn buurtgenoten leeft, met name die aan gene zijde van de
Essendijk.
(red. zie ook dit bericht http://www.dichtbij.nl/botlek/112/artikel/2937496/hooibaal-aangestoken-aan-koedoodpad.aspx en de
bijgesloten foto )
-----------------------------------------------------------------------------------------Een twitterbericht : Iets voor jou ??? http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=108921

--------------------------------------------------Daarnaast wil ik u en uw collega ………………… graag informeren dat na alle perikelen omtrent
de toekomst van het nu nog prachtige Buijtenland, het gebied net aan de andere kant van
de Deltadijk, het recreatiegebied Het Hoge Veld, de laatste weken verandert in een grote
vuilnisbelt aangezien de prullenbakken zijn weggehaald of niet of nauwelijks worden
geleegd. Zelfs wanneer Drechtwerken, belast met het leeghalen van de vuilnisbakken, haar
ronde doet, worden de vuilniszakken niet verwisseld of geleegd. Het gevolg is veel afval
naast de vuilnisbakken waar het ongedierte zich aan te goed doet.
Doordat hiernaast ook nog het Dixietoilet naast het fietspad, nabij het zwembadje, is
weggehaald, is Het Hoge Veld helaas verworden tot het grootste openbare toilet van
Albrandswaard. Overal vind je toiletpapier, maandverband en menselijke ontlasting. Een
schande voor deze voormalig rijke gemeente.
Maar het gebied ligt denk ik te ver van het gemeentehuis om hier aandacht aan te
schenken, ondanks de langsrijdende BOA van de gemeente, het NRIJ, de controleurs van het

waterschap, provincie, natuurmonumenten, het Zuid Hollands Landschap, SBB, Rotterdam SBB,
wegendienst provincie Zuid Holland, en nog een aantal andere overheidsinstellingen.
Geregeld tel ik ongeveer tien verschillende instanties die over het fietspad rijden en
nooit uit de auto gaan en achter elkaar aan rijden.
Dus ergens moet er toch geld te vinden zijn.
Graag nodig ik …………………. uit om een kijkje te komen nemen op het Hoge Veld.
Als voorbereiding zal ik een aantal foto's hierna doorsturen om alvast enigszins
voorbereid te zijn (zie ook verderop)

Tussenrapportage Schetsontwerp Buijtenland van Rhoon
Bij de meeste mensen die met de Provincie, hun plannenmakers en/of hun grondverwerversers in gesprek zijn al bekend
natuurlijk, maar het schetsontwerp en boekje waar ze mee langs de deur lopen als een vorm van moderne colporteurs,
is nu ook openbaar gemaakt. Het is een lijvig epistel want er wordt veel beschreven om toch vooral niet brodeloos te
worden. Het diens dan ook als “praatstuk” en richtinggevend om, aangevuld met de bedrijfsplannen van de
ondernemers en de input van de Buijtenlandtafel te komen tot een Voorlopig Ontwerp. Dat het o.a. met de agrarische
ondernemers nog niet zo’n vaart loopt door de onacceptabele voorwaarden in de te ondertekenen intentieverklaring
om tot een bedrijfsplan te komen laten we maar even in het midden. Hun ingezonden brief t.a.v. de Gemeente en
Provincie daarover die als ingezonden stuk bij de raadstukken van 16/09 zit spreekt boekdelen.
Het schetsontwerp is te groot om bij te sluiten (15 Mb) maar u kunt het wel zelf downloaden of openen om in te kijken :
http://www.buijtenland.nl/nieuws/324
Gebiedsprofiel IJsselmonde
De Provincie zit niet stil en heeft inmiddels ook een “gebiedsprofiel” opgesteld voor het eiland IJsselmonde. Het
gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt
duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. IJsselmonde, nabij Rotterdam,
kent een grote lengte aan stads- en dorpsranden, van uiteenlopende aard en kwaliteit. Waardevolle relicten in het
gebied zijn historische dorpscentra, buitenplaatsen en windmolens. IJsselmonde is grotendeels verstedelijkt. De dijken
en een aantal waterlopen vormen een landschappelijk raamwerk en verbinden stedelijk en landelijk gebied. De
rivieroever kent zeer verschillende gezichten. Opvallend zijn de vele opgehoogde terreinen die uiteenlopende
recreatieve bestemmingen hebben. Het landschap van IJsselmonde speelt in potentie een grote rol voor de bewoners
van het omliggende stedelijke gebied. Belangrijke brondocumenten voor het gebiedsprofiel voor IJsselmonde waren de
gebiedsvisie Deltapoort en de tussenrapportage schetsontwerp Buijtenland van Rhoon. Dit geldt ook voor de
documenten over de groenblauwe verbinding. In samenwerking met gemeenten, de regio, het waterschap en enkele
maatschappelijk betrokken partijen, heeft de provincie de kwaliteiten van IJsselmonde bepaald. Ook dit is weer een stuk
van 15 Mb, dus kunt u zelf openen of downloaden via de website van de provincie : http://www.zuidholland.nl/contentpagina.htm?id=108860
Ook hier :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=175244&h=Dijken-enwater-vormen-IJsselmonde
De Blauwe Verbinding
Helaas was ik zelf verhinderd om bij de inloopavond op 16 juli langs te gaan, maar ik heb inmiddels via Thedie wel een
hand-out gehad van hetgeen er te zien was. En helaas, zoals vaak op dit soort gelegenheden, was dat gedateerd
materiaal uit april 2011. Waar dus nog een plattegrond bij zit die uitgaat van een grote reacretieplas tussen de Essendijk
en de Koedood, een plan wat inmiddels al weer is afgeschoten. Wilt u een iets recenter beeld krijgen van de plannen dan
kunt u dit op de website nalezen www.rotterdam.nl/blauweverbinding
Koedoodzone / Rhoonse Weide
Wat eerst bekend stond als 6 ha Buitenland, later bekender werd als 6 ha Binnenland maar tegenwoordig dus de
Rhoonse Weide heet, komt steeds meer tot ontwikkeling. De natuur had er jaren vrij spel maar dat was natuurlijk niet
de bedoeling, dus werd alle opschot verwijderd en glad gemaakt. Wij moeten tenslotte zelf de natuur kunnen maken,
anders is het niet goed. De patrijzen en leeuwerikken zijn inmiddels het gebied daar ontvlucht en zitten nu weer aan de
veilige landbouwkant in het graan. Maar het wordt ontwikkeld nu als recreatiegebied met o.a. een grote parkeerplaats,
een manege en een hotel. Althans volgens de borden. Er omheen gaan de Schotse Hooglanders lopen (daar is een
miljoen subsidie voor binnen gehengeld) en er doorheen komt een fiets en wandelpad. Althans, daar lijkt het op als je

vanaf de verlengde Poelweg richting de 6 ha loopt. Er worden bruggen en paden aangelegd met een veerooster om de
recreanten en Hooglanders te scheiden - aardig deatail is het midden van de beoogde bruggen, waar een soort ronde
zitsteiger annex visplatform is gemaakt om te zitten. Hopelijk wordt dat niet de nieuwe hangplek voor de jeugd die
verder weinig voorzieningen heeft in Portland…… (zie foto in bijlage).
Als u meer van deze toplocatie wilt weten, we hebben nog niet voldoende van die niet uitgegeven kavels en
bouwpercelen, kunt u zich hier verder orienteren : http://www.derhoonseweide.nl
Indraaien Groene Verbinding
De ontwikkelingen om de polder te ontsluiten voor de bewoners van Rotterdam-Zuid gaan ook onverminderd voort.
Laat ze maar komen recreëren hier en genieten van onze polders in hun huidige opzet. Een van de vijf (!)
toegangspoorten op de 2 km die ons scheiden van het bolwerk Zuid, is de Groene Verbinding. Deze zal bestaan uit een
groot stalen geraamte van 110 mtr, een spectaculaire brug, die in de nacht van 25 augustus over de A15 zal worden
geplaatst. Alle omwonenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd te komen kijken naar dit huzarenstukje,
afgesloten met een eerlijk ontbijt. Want het is een nachtelijke operatie om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. In
de bijgesloten uitnodiging (vantevoren opgeven) staat nedere info omtrent de tijden - tevens, indien u van ver komt,
hoe u kunt parkeren op de Rhoonse weide (bijlage). Meer informatie over de Groene Verbinding vindt u hier
http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding
Brand bij Reestein
Zoals een bewoner al in een reactie aangaf maken wij in de polder ons grote zorgen om de beheersbaarheid van die
voorspelde 960.000 bezoekers. We kunnen in de huidige omstandigheden de zaak al niet onder controle houden laat
staan straks. Die enkele politieagent of BOA of boswachter zie je toch ook niet buiten werktijden in de polders. Gevaar is
dat het hele poldergebied zodoende verloedert en verslonst, iets waar we met regelmaat de provincie voor
waarschuwen maar dat helpt natuurlijk niets. Die zitten lekker in hun Haagse pluche, hebben een Buijtenlandtafel
opgericht als vooruitgeschoven post en denken ook zoek het verder zelf maar uit. Want ook de huidige
recreatiegebieden gaan teloor, getuige ook de foto’s die ik heb bijgesloten naar aanleiding van een reactie van een
bewoner.
Hoge Veld en VAWL (Vereniging Albrandswaards Landschap)
Wellicht zal de vereniging Albrandswaard Landschap de foto’s ter harte nemen en iets doen aan de situatie op het Hoge
Veld. Tenslotte hebben ze een maand geleden ingesproken bij de raadsvergadering van 13 mei en daar op vragen uit de
raad uitgesproken dat zij anders het onderhoud en opruimen van dit recreatiegebied wel voor hun rekening zouden
nemen. Het kan zijn dat ze niet op de hoogte zijn van de huidige verloedering natuurlijk, maar dan bij deze.
Overigens, ook in andere gebieden waar bezuinigd wordt op bestaande recreatiegebieden speelt het probleem, alleen
wordt daar dus wel iets aan gedaan….
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/25/extra_vuilophaalrondes_recreatiegebieden_63
Kabel en Glasvezel in de polder
Als bewoner in het buitengebied moet je maar afwachten hoe je belangen worden behartigd als het gaat om openbare
voorzieningen. Er wordt via De Schakel en andere kanalen al druk gediscussieerd over de aansluiting op het
glasvezelnetwerk dat de huidige kabel gaat vervangen. Als abonnee van Caiway/Kabelfoon ging ik er van uit dat ik ook
aangesloten zou worden blijkens de brieven en websites die daarover communiceren, maar ook ik zal mijn melk een
tijdje op moeten houden geloof ik. Zie ook hier:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=3521&fontsize=12
De Gemeente en Wethouder hebben wel goed geld gevangen, ook voor de aansluitingen in het buitengebied, maar deze
zullen zeker niet medio 2014 zijn aangesloten heb ik al wel begrepen. Zoals dat in het verleden eerder is gebeurd met de
aansluiting op gas, riool en kabel zullen we ook nu weer in actie moeten komen om voorzieningen te verkrijgen die de
bewoners van de kernen blijkbaar wel op korte termijn krijgen. Wederom achterstelling van het buitengebied. Noem het
frustratie of wat dan ook. Volgend jaar zijn er verkiezingen dus…….
LINKS:
Goed nieuws vanuit het Waterschap - let ook even op de link inzake zwemwaterkwaliteit en blauwalg…..
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_30/@229343/gaat_beter/

Neem het die beesten eens kwalijk - die kunnen geen wetten en richtlijnen lezen maar volgen de natuur…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=175870&h=Gans-leertniet-waar-opvanggebied-is
En dan worden ze ook nog eens verjaagd door zo’n steenarend….. Gelukkig is er de PvdD nog.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=175823&h=PvdD:-geensteenarend-tegen-gans
Picknick in het park wordt steeds populairder - vandaar sluiting van het Hoge Veld zeker…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3473381/2013/07/10/Hutjemutje-picknicken-in-hetstadsgroen-is-de-nieuwste-trend.dhtml
Misschien moeten we ons Vogelhotel toch wat meer handen en voeten gaan geven zoals in dit voorbeeld…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/26-07-2013/slapen-je-eigen-vogelhuisje-vlaardingen
AGENDA:
25 augustus Indraaien en Ontbijtsessie Groene Verbinding
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
16 september Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16september/20:00
Dat was het wel weer voor deze editie - we zullen wachten tot we in deze vakantietijd weer wat info verzameld hebben.
Tot dan een mooie zomer gewenst.

Polderkolder 286
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de boeren wachten op droog weer om de graanoogst te kunnen vervolgen en het stro van het land te
krijgen, worden er op diverse fronten weer wat zaken ter hand genomen tegen de op stapel staande plannen
rond onze polders. De Provincie wil graag dat de boeren en bewoners intentieverklaringen tekenen, maar als
ik de geluiden zo goed hoor zit dat in een aardige impasse. Er blijven maar regeltjes en voorwaarden in de
concepten staan waarmee de boeren en hun bedrijf niet uit de voeten kunnen. Dus door die top-down
benadering schieten we nog steeds geen sikkepit op. Als ze nu eens zouden willen luisteren en water bij de
wijn doen inzake de veel te hoog gegrepen natuurdoelstellingen, dan valt er best te praten. Sterker nog, de
boeren hebben zelf een alternatief uitgewerkt dat voldoet aan de meeste criteria: betere ontsluiting van het
gebied, meer wandel- fiets en ruiterpaden, natuurvriendelijke oevers en bloemrijkde pluk/akkerranden voor de
biodiverstiteit - alleen géén zoetkleioermoeras maar een paar kreken en verbrede watergangen. Een plan dat
maar een fractie kost van de plannen die men nu steeds met hele dure ontwerpbureaus en plannenmakers
aan het bedenken is. En waarbij ze hun bedrijf voort kunnen zetten en het landschap verder inrichten en
onderhouden tegen een fractie van de honderden miljoenen die het nu dreigt te gaan kosten. Ik heb weer wat
informatie her en der gelezen en toegezonden gekregen en daar staat weer voldoende in om met u te delen.
Reacties op Polderkolder 285
Er zijn enkele mensen die gereageerd hebben op mijn schrijven of zelf een bijdrage wilden leveren:
----------------------------------------Een tijd geleden toen de eerste bijeenkomsten en discussies over de aanleg van de natte natuur aan de gang waren, kon ik me
herinneren dat een mevrouw opperde dat die natte natuur veel muggen aan zou trekken. Er werd niet veel aandacht aan
geschonken, ik weet niet meer wat het antwoord daarop was.
In het A.D. van dinsdag 23 juli stond een artikel: geen water geen muggen en vice versa, zo simpel is het.
De Nederlandse muggenspecialist Piet Verdonschot, officieel aquatisch muggenspecialist bij de universiteit van Wageningen zegt
üitroeien, een heel interessante stelling, alleen totaal onmogelijk. Muggen vliegen op onze planeet al sinds de tijd van de
dinosaurussen rond en hebben zich al die tijd kunnen handhaven.
Het gaat echter niet lukken om ze uit te roeien.

Nederland is een betrekkelijk nat land waar muggen prima gedijen. Het begrip uitsterven is hier totaal niet aan de orde.Eerder is
sprake van het tegendeel.
Pas zei een bestuurder:we gaan enkele gebieden wat natter maken. zijn antwoord luidde "Dan krijg je dus meer muggen" Zo simpel
is het dus gewoon"

-----------------------------------------Het Zuiderpark ondergaat een transformatie speciaal voor de bewoners van Rotterdam-Zuid. Denkt het Zuid-hollands
Landschap echt dat de bewoners helamaal naar het Buijtenland reizen om in het groen te zitten?
-----------------------------------------Beste Wim,
Al lange tijd volg ik je mail over Rhoon.
Zelf ben ik met vele anderen al bijna 7 jaar bezig geweest met Polder Nieuw Reijerwaard, ooit begonnen als zoeklocatie
voor 50 Ha bedrijventerrein bij Bolnes, over de Rijksweg geschoven naar Rijsoord, ondertussen uitgegroeid tot inmiddels
96 Ha, vastgesteld door de Provincie.
Er is geen verschil met de VOC tijd of Maffia in andere landen, je staat versteld van de hardheid, mens onterende
toestanden en zelfs corruptie, niets wordt geschuwd.
Lobby maakt elke wet kneedbaar. Co2 nep protest van Barendrecht..
Huizen worden onteigend, ver onder de WOZ waarde, vele voorbeelden zijn er van een keiharde ongrijpbare overheid
zonder ziel.
De grootste strijd voert onze eigen Gemeente Ridderkerk inmiddels met zichzelf die door veel gekonkel ondertussen de
Provincie geen strobreed meer in de weg ligt.
Heel geraffineerd een briefje of dreiging is voldoende om ze weer de stuipen op het lijf te jagen.
De bakker en de leraar die in de Raad gekozen zijn, weten van voor of achter niet hoe ze zich tegen de echte bestuurders
moeten verweren, met gevolg veel moddergooien in de plaatselijke krant.
Ontheffing voor geluidshinder? waar is het kruisje, ze zijn wel goed in elk document zo snel mogelijk te ondertekenen.
Democratie is er voor een heel klein groepje mensen, als het ze het tenminste uitkomt, anders wordt je weggevaagd.
Eigenlijk had ik het allemaal nooit willen weten.
Ik denk, ik schrijf je zomaar eens.
Met vriendelijke groet,
----------------------------------------Hallo Wim,
Hierbij nog een artikel uit Trouw van afgelopen week ( zie bijlage). Mogelijk heb je het al gezien maar lijkt ook van toepassing op
polder trein die maar door raast.
We zouden beter paar ha “natuur” in Schotland kunnen adopteren in plaats van de prachtige polder met prima landbouwgrond in
Rhoon om zeep helpen. Misdadig!!
Hartelijke Groet,

-----------------------------------------Beste Wim Gé
Al eerder heb ik van een oud-ambtenaar van de gemeente gehoord dat er onjuist is
voorgelicht over de aanleg van glasvezel.
De deal met CIF is dat de drie kernen eerst worden voorzien en de gebieden daarbuiten
gefaseerd volgen, met een doorlooptijd van enkele jaren (5-6?) Volgorde wordt bepaald
door bebouwingsdichtheid en, naar aanleiding van een reclame mailtje van Caiway, heb ik
via twee varianten een postcode check gedaan en daaruit komt in beide gevallen voor de
Nieuweweg uit dat de aansluiting op glasvezel in 'winter 2014' wordt gerealiseerd.
https://www.caiway.nl/site/nl/applicatie/diensteninuwgebied/rhoon
Uiteraard heb ik op mijn mailtje aan …………… nog geen reactie ontvangen.
Tot zover en groetjes

-----------------------------------------Onkruid van de Groene Maffia
Waar ik me ook hopeloos aan kan ergeren is het maai- en gedoogbeleid dat er blijkbaar voor de Groene Maffia in onze
regio op na wordt gehouden. Lees je aan de ene kant een halleluja verhaal in de krant dat ze aan het oogsten zijn en
express allemaal graantjes voor de vogeltjes enzo laten staan. Positief hoor. Maar als je dan aan de andere kant ziet hoe
ze hun onkruid welig laten tieren en het gebied laten verworden tot één wildernis, dat vind ik op zijn minst gezegd
verwonderlijk. Vroeger was er zoiets als een distelverordening en moesten agrariërs en wegbeheerders zorgen dat deze
gemaaid werden alvorens ze in het zaad konden schieten en de pluizen zouden verwaaien. Nou, in de Koedoodzone en

op die Rhoonse Weide (voorheen de 6 ha en Binnenland) hebben ze daar nog nooit van gehoord. Naast de
muggeninvasie vanwege de natte natuur, kunnen de wijk Portland en de omliggende landbouwakkers volgend jaar hun
zegeningen wel tellen met al dat stekelpluis (zie foto). En dan hebben we het nog niet eens over het welig tierende
giftige jacobskruiskruid dat hele stukken “nieuwe natuur” geel kleurt en steeds verder verspreid wordt. Hier geldt ook
wel eigenbelang, ben ik eerlijk in, vanwege het vele extra schoffelwerk dat ik daardoor in onze tuin moet verrichten.
Glasvezel/kabel in het Buitengebied
Lezers van het AD hebben vanmorgen ongetwijfeld het verhaal van Rob Roos wel gelezen, waarin hij zijn ongenoegen uit
over de monopoliepositie rond het glasvezelnetwerk en de bedreiging van zijn (zakelijke) belangen, alsmede die van
andere ondernemers in Albrandswaard. Ook de politiek begint zich er onderhand mee te bemoeien, temeer daar er
verkiezingen voor de deur staan en ze wel een onderwerp kunnen gebruiken om stemmen te winnen. Dus zijn er vragen
gesteld aan de verantwoordelijke wethouder hoe dat nu zit. En uiteraard leven ook wij, in het buitengebied, met een
aantal vragen want bij de verkoop van de kabel is destijds beloofd (staat nog steeds overal) dat IEDEREEN in
Albrandswaard zou worden aangesloten dus……… Als de wethouder stelt dat hij pas zal worden aangesloten als iedereen
in Albrandswaard verder is aangesloten, als laatste dus, vraag ik me af of dat alleen zijn privé aansluiting is of ook zijn
zakelijke en gemeentelijke aansluiting?
Uit de pers
Het is duidelijk dat er een kentering waarneembaar is. Er gaat steeds meer pers belangstelling tonen voor de onzalige
plannen die men met onze polders voor heeft en waar nog steeds geen draagvlak voor te vinden is, een enkleing
uitgezonderd. Zeker nu er weer eens 6 - 8 miljard extra bezuinigd moet gaan worden komen de geplande uitgaven voor
de ontpoldering hier (van minimaal 120 miljoen, maar als ze het zo willen als ze nu voor ogen hebben kunnen we de
verdubbelaar wel inzetten) toch helemaal wel in een vreemd daglicht te staan. Dus komen de inwoners steeds meer in
beeld om hun zegje te doen en aandacht te vragen voor het alternatief dat zij voorhanden hebben maar waar de
Provincie en Groene Lobby maar niet serieus naar wil kijken. In het AD van vorige week een artikel van Leo Lems (zie
bijlage) en in de Nieuwe Oogst een verhaal van Gert van Herk (zie bijlage).
Indraaien Groene Verbinding
De ontwikkelingen om de polder te ontsluiten voor de bewoners van Rotterdam-Zuid gaan ook onverminderd voort.
Laat ze maar komen recreëren hier en genieten van onze polders in hun huidige opzet. Een van de vijf (!)
toegangspoorten op de 2 km die ons scheiden van het bolwerk Zuid, is de Groene Verbinding. Deze zal bestaan uit een
groot stalen geraamte van 110 mtr, een spectaculaire brug, die in de nacht van 25 augustus over de A15 zal worden
geplaatst. Alle omwonenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd te komen kijken naar dit huzarenstukje,
afgesloten met een eerlijk ontbijt. Want het is een nachtelijke operatie om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. In
de bijgesloten uitnodiging (vantevoren opgeven) staat nedere info omtrent de tijden - tevens, indien u van ver komt,
hoe u kunt parkeren op de Rhoonse weide (bijlage). Meer informatie over de Groene Verbinding vindt u hier
http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding
Overleg PPA en wethouder van Praag
Er heeft enkele weken terug ook een constructief onderhoud plaatsgevonden tussen wethouder van Praag en het
Platform Polders Albrandswaard (PPA). Dat was er al een tijdlang niet van gekomen, maar beide partijen vonden het
onderhand weer eens nuttig om van gedachten te wisselen. En dat is in een ontspannen sfeer dan ook gebeurd, waarbij
veel lopende en toekosmtige zaken in en rond de polders de revue hebben gepasseerd. Duidelijk is in elk geval dat het
PPA voor de wethouder nog steeds een gewaardeerd gesprekspartner en klankbord is waarvan de expertise binnen het
PPA en kennis van de polders ook voor hem reden is om regelmatig met elkaar om de tafel te zitten en de stand van
zaken door te nemen. Wordt dus opnieuw vorm en inhoud aan gegeven en wordt vervolgd.
LINKS
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_31/@229401/kwaliteit_water_holl/
Het Waterschap promoot het fietsen op alle eilanden .. behalve…… juist ja
http://www.wshd.nl/beheerstructuur/leren_over_water_0/fiets-_en
Nog even over de toename van het aantal muggen in Nederland…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177308&h=Tijgermug-inEmmeloord-en-Lelystad
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177278&h=Gierkelderbron-muggenplaag-Mari%C3%ABnberg
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=176428&h=Tijgermugduikt-op-in-Montfoort-en-Weert
Oplossing? http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3492461/2013/08/14/Amerikanen-willendrones-inzetten-tegen-muggen.dhtml
Misschien kunnen ze ook hun leden eens raadplegen in dit gebied wat die vinden van de voorgestelde ontpoldering….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=176664&h=Natuurmonum
enten-vraagt-mening-leden
positief bericht over de bijenstand…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=176502&h=ZuidHollandse-bijen-maken-het-%27heel-goed%27
Ben benieuwd of ze menen hier voor onze boeren ook nog wat betekent te hebben…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=176000&h=LTO-ZuidHolland-berekent-%C2%91opbrengst%C2%92-inspraken
AGENDA
17 augustus Vlinders in je buik met de Vereniging Albrandswaards Landschap
http://www.albrandswaardslandschap.nl/werkgroepen/werkgroep-natuur-en-natuureducatie/nachtvlinderenmet-vawl
25 augustus Indraaien en Ontbijt bij de Groene Verbinding
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
16 september Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16september/20:00
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder.

Polderkolder 287
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een korte editie met wetenswaardigheden van de afgelopen en komende periode uit onze polders en gelieerde
gebieden. Wellicht aan de vroege kant maar de rest van deze week heb ik weinig tijd meer, zeker nu het weer zich van
zijn betere kant lijkt te gaan zien.
Reacties op Polderkolder 286
Inzake de distels overal in de polder en het feit dat het Zuid-Hollands Landschap blijkbaar boven de wet staat en zich niet
aan de distelverordening hoeft te houden…..
Wim Gé,
Ik heb nog meer foto's. Ik stuur er separaat nog een paar. Zo pleegde men ook geen
landbouw in de 19e eeuw!
Moet straks de Molenpolder er uit gaan zien? Hier moet je je toch voor schamen (ZHL05).
Af en toe opdrachten geven aan een loonwerker is geen boeren. Zo te zien is er al een
proefmaaltje aardappelen gerooid voor Michiel Houtzagers of Carel Harmsen (ZHL01)
Als je goed kijkt staat er nog meer tussen de distels. Ze spuiten niet maar trekken ook
niet (ZHL03).
Getrokken distels voor 1 kist gerooide aardappelen (ZHL02)
Ook tussen het graan volop distels. Het is al niet gemakkelijk om het kaf van het koren
te scheiden, laat staan van het onkruid (ZHL04).

Mede naar aanleiding van deze beelden en mijn vorige Polderkolder heb ik maar weer eens een artikel geschreven en
naar de lokale pers gezonden naar aanleiding van de distel-, ongedierte en onkruiddruk die me wordt opgedrongen door
de Groene Maffia. Het zal niet helpen maar lucht wel op, want ik hak me de p......... om de zaak op orde te houden. Het

artikel plus commentaar van de lezers (zie ook de meer dan 100 “likers” van het bericht) ziet u hier:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/2983690/groene-maffia-in-de-polders.aspx
Het is natuurlijk zomervakantie, en er zijn veel mensen met vakantie - maar ik vraag me af of de Vereniging
Albrandswaards Landschap of de Klankbordgroep hier niet iets in kan betekenen. Ze zijn natuurlijk, gezien ook
de georganiseerde activiteiten, erg voor de natuur. Echter deze verpaupering van het landschap moet hen toch
ook een doorn in het oog zijn. En ze zitten dicht bij het vuur en met de diverse “stakeholders” om tafel dus
wellicht kunnen die paal en perk gaan stellen aan deze “veronkruiding” van onze polders.
De Groene Verbinding
Ook kreeg ik een foto binnen van het invaren van de Groene Verbinding via de Oude Maas (zie bijlage). Er is
in de pers inmiddels ook al een en ander over geschreven.
Daarover verscheen ook een bericht bij Omroep Zeeland. Waarop ik maar even heb gereageerd om de
vreugde te nuanceren en temperen.
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-08-17/503000/enorme-brugdelen-op-transport-gezet#.UhNN2KxD0aM
Het is natuurlijk een enorm imposant gezicht dat komend weekeinde zal worden “ingedraaid” over de A-15 om
zo Rotterdam-Zuid met het Buijtenland van Rhoon te verbinden.
Een prestige-object en kosten op het kerkhof natuurlijk als je ziet dat er op een stuk van 2,5 km nu een zestal
viaducten en/of tunnels zijn om de stad en polders met elkaar te verbinden. Maar er is weer een feestje te
vieren met gratis eten en drinken dus het zal wel weer een druk BoBo-partijtje worden. Hoewel, het is in de
nachtelijke uren en in het weekeinde……
http://www.rotterdam.nl/a15bijcharloisdrienachtengesloten
Over “Het Indraaimoment”: is inmiddels wel weer een bericht binnen dat ik u niet wil onthouden:
Geachte mevrouw, heer,
U heeft zich aangemeld voor het indraaimoment van het tweede brugdeel van de Groene Verbinding, in de nacht van
zaterdag 24 op zondag 25 augustus tussen 4.00 en 6.30 uur. Maar misschien komt dat moment wel eerder!
Afgelopen weekeinde maakten de brugdelen de reis van Vlissingen naar de Rotterdamse Waalhaven. Tot nu toe loopt
het allemaal erg soepel met de Groene Verbinding. Of het zo voorspoedig blijft gaan, weten we zodra het eerste deel
van de brug vrijdagnacht op z'n plek gelegd is. Omdat we het werk niet kunnen vertragen, maar u wél graag willen laten
meekijken met het indraaien, wordt u dus misschien vroeger uitgenodigd.
Voor de dauwtrappers en liefhebbers zal ik dus nog één keer de uitnodiging bijsluiten.
En, Oh wonder, ook de site van het Buijtenland is aangepast met dit nieuws ! http://www.buijtenland.nl/content/degroene-verbinding
DE WEEK VAN DE AKKERBOUW
Vanmorgen in het middenkatern van het AD (zie bijlage) een mooie reportage over de oogst van graan en wat een boer
zoal moet investeren en aan werk doen om elke dag voor brood (zowel bij hemzelf als bij u) op de plank te zorgen.
Informatief en goed om te lezen wat hij allemaal bijdraagt daaraan. Hopelijk meer waardering en respect voor de
boeren - en is er dit jaar geen Polderdag, laat u niet weerhouden om, indien u een boer aan het werk ziet op het land,
even te stoppen en een praatje te maken. Wellicht mag u een rondje mee op de combine of rooier om al pratend wat
meer over het boerenwerk te weten te komen. Schroom niet en laatu door hen informeren over zijn bedrijf en de
bedreigingen en problemen waar hij met de geplande ontpoldering mee te maken krijgt.
http://www.weekvandeakkerbouw.nl
LINKS
De A15 wordt in de nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag afgesloten. http://vananaarbeter.nl/
Nog maar eens een voorbeeld van wat we aan nieuwe natuur hebben binnengehaald maar naderhand
vervelend blijkt:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177787&h=NVWAwaarschuwt-voor-ambrosia
http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia.asp
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3494828/2013/08/19/NVWA-verwijder-ambrosia-en-voorkomhooikoorts.dhtml

De Hedwigepolder is weer terug in het nieuws:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177770&h=PlannenHedwigepolder-ter-inzage
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-08-20/505038/maak-bezwaar-tegen-planontpolderen#.UhNU6qxD0aM
Komkommernieuws of niet – ze zijn hongerig en komen steeds dichterbij…..
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3494363/2013/08/18/Mogelijk-meer-wolven-inNederland.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3488380/2013/08/07/Meer-duidelijkheid-overHollandse-wolf.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177883&h=Franseboeren-eisen-actie-tegen-wolf
Deze is ook hongerig, vooral wanneer het die rotganzen betreft (en andere ganzen natuurlijk):
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177987&h=Steenarendjaagt-weer-op-ganzen
Stadslandbouw
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3494028/2013/08/17/Succesvolle-stadsboerderijRotterdam-breidt-uit.dhtml
Rijksnatuurmonument…. Ook voor oude polders met boerennatuur ?
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/8/Van-Vollenhoven-natuur-aanwijzen-als-Rijksnatuurmonument1338506W/
AGENDA:
25 augustus Indraaien en Ontbijt bij de Groene Verbinding
27-31 augustus Week van de Akkerbouw (www.weekvandeakkerbouw.nl)
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
16 september Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16september/20:00
Genoeg maar weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 288
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben weer wat zaken op een rij gezet (en indien nodig van commentaar voorzien) inzake de laatste
ontwikkelingen in het buitengebied.
MV2 magazine
Het Maasvlakte 2 magazine viel afgelopen week bij mij in de bus. Om duidelijk te maken dat, nu de Maasvlakte er ligt en
geopend is, het de gemeente Rotterdam en de Havenpartijen een worst zal zijn wat er verder gebeurt. Het was de
laatste uitgave en het medium houdt op te bestaan. Met geen woord of foto wordt er verder teruggeblikt op dit gebied
en de stand van zaken. Daar waar er in eerdere edities altijd voorstanders van ontpoldering en natuurlobby aan het
woord kwamen is, nu de zaak daar loopt, het gebied rond Rotterdam voor hen niet interessant verder. De Maasvlakte 2
ligt er en daar was het alleen maar om te doen. Ook de Tafel van borging, die het proces volgde en in de gaten hield,
komt niet meer aan het woord - blijkbaar hebben ze er verder vrede mee zoals het loopt. Misschien wel een aanleiding
om verder te stoppen met die ontpoldering. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Draagvlak is er nog steeds
niet (lees ook maar de diverse reacties), de mensen recreëren en genieten nu ook van dit gebied en we kunnen het geld
beter besteden.

De Provincie Zuid-Holland
Er was een tijdje weinig nieuws te vinden op de site van de PZH, maar er wordt na de vakantie weer vergaderd door de
Statencommissie.
Onder andere over de Buijtenland van Rhoon op woensdagmiddag 4 september.
http://www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/Statencommissies%20e.a.//apps_sissingle.htm/Statencommissie_-_Groen_en_Water_%28G&W%29/2013/04_september_2013/CIE__Agenda/opendocument-sis.htm?llpos=427464228&llvol=-2000
Hier kunt u de agenda lezen - Het Buijtenland van Rhoon wordt genoemd bij de “stukken ter kennisname” – agendapunt
3.a
Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)
Een onafhankelijke adviescommissie en denktank waar bewoners, boeren en belanghebbenden ook nog wat hoop op
hebben dat men daar de starre en niet-cooperatieve opstelling (top-down aanpak) van de provicnie aan de kaak stelt.
Het advies van de PAL is intern besproken. De PAL vergaderde op 30 augustus in beslotenheid over het Buijtenland van
Rhoon, in aanwezigheid van Sybilla Dekker. In de PAL van juni hebben zij in beslotenheid vergaderd met gedeputeerde
Govert Veldhuijzen en Jaap Wolf over het Buijtenland van Rhoon. Ze hopen begin september met de definitieve brief
met suggesties en bevindingen te komen over het Buijtenland van Rhoon. Het verslag van het werkbezoek zal dan ook
verschijnen (uiteraard bij de PAL-pagina op de provinciale site - zie hier http://www.zuidholland.nl/bestuur_en_politiek/content_adviescommissie_leefomgevingskwaliteit.htm ).
In de Schakel een verhaal over de terugkeer van de bever naar het eiland Tiengemeten.
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/1-nieuws/bever-vestigt-zich-op-tiengemeten/2/279
De verborgen schat in het Hollands Diep die maar niet ontdekt wil worden. Althans, je hoort elke dag de reclame op
Radio Rijnmond hoe mooi het daar allemaal wel niet is en dat je naar het Rien Poortliet museum moet komen. Er wordt
van alles aan gedaan om de mensen enthousiast te maken, want vanzelf zal niemand daar heengaan, een enkeling
uitgezonderd.
Om de gang erin te krijgen moet er vooral veel georganiseerd worden (seminars, cursussen, natuurbelevenissen etc.) en
veel reclame worden gemaakt. En daarin gaat men wel eens de fout in. Zoals in dit artikel, waarin gesproken wordt over
Schotse Hooglanders die thuishoren in het landschap…. Hallo, sinds wanneer zijn dat polderdieren dan – sinds eind
vorige eeuw toen ze zijn uitgezet voor het onderhoud van de natuurgebieden, hetgeen ze ook nog eens slecht doen
zoals bij de Koedoodzone te zien is. En dan het predikaat geven dat ze thuishoren in het hollandse landschap.
Groene mafia
Een bijdrage van mijn hand die denk ik voor zich spreekt. Al moet ik wel zeggen dat inmiddels een aantal beheerders
maaiwerkzaamheden hebben uitgevoerd om de bloeiende distels en onkruiden te verwijderen. Dus het helpt blijkbaar
wel da ageren tegen:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/2983690/groene-maffia-in-de-polders.aspx
Groene Verbinding
Over de installatie van deze brug zijn diverse reacties te lezen in de pers - het bijgesloten ingezonden artikel richting AD
verwoord denk ik goed wat er zoal leeft in de polders en de woonkernen om ons heen. Verder:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=178297&h=GroeneVerbinding-naar-Rhoon-geplaatst
http://www.buijtenland.nl/nieuws/326
http://www.dichtbij.nl/botlek/auto/artikel/2995058/fiets-en-wandelbrug-over-de-a15-video-fotos.aspx
Op deze pagina had ik een reactie gegeven, met name over de verkeerde info over oppervlakte (175 ha) en compensatie
Maasvlakte 2, maar die is weg gehaald – de kritische noot over dossierkennis viel blijkbaar niet in goede aarde bij RTV
Rijnmond, terwijl de journaliste Marion Keete al een aantal malen door mij is rondgeleid in de polders.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-08-2013/fiets-en-voetgangersbrug-over-a15-ingehangen
Nieuwe bedreiging voor de polders.
Straks komen die 960.000 bezoekers over de Groene Verbinding om hier te ontspannen en te genieten van de natuur.
De boeren en ondernemers moeten maar hopen dat het wat oplevert allemaal, want ze gaan op Zuid een nieuw

“ruilmiddel” inzetten, de Zuiderling. Dus niet betalen voor diensten maar met ruilmunten werken om diensten van
elkaar te “kopen” …..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/31-08-2013/nieuwe-manier-van-betalen-op-zuid
Gemaakte nieuwe natte natuur kent problemen….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-08-2013/honderden-dode-vogels-natuureiland-hendrik-ido-ambacht
De vorig jaar ontpolderde en onder water gezette Sophiapolder bij H-I-Ambacht heeft problemen want blijkbaar is er
onvoldoende vers water-beweging om ziekten te voorkomen. Zo zijn tientallen watervogels dood aangetroffen met,
naar het zich laat aanzien, botulisme. Het vooruitzicht voor onze polder ook, wanneer de groene maffia en provincie hun
zin doorgedreven krijgen om er een zoetkleioermoeras van te maken. Ook met stilstaand water, want getijdenwerking is
er niet, hooguit wat regenwater – maar dat is in de voorspelde zomers en klimaatwijziging ook geen zekerheid. Dus,
naast de invasie van muggen, ook een probleem qua ziekte. Maar er zal wel weer een onderzoek boven tafel gehaald
worden ergens vandaan, dat aangeeft dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Daar zijn ze namelijk heel sterk in.
Afgelopen week de week van de akkerbouw
Een verfilming van de akkerbouw van gisteren tot morgen - leuk om te bekijken :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=178911&h=Nederlandseakkerbouw-verfilmd-%28video%29
Nog wat links naar nieuwsberichten
Tegenvaller voor de vereniging Albrandswaards Landschap – ze moeten nu andere kennis zien in te schakelen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=178867&h=Landschapsb
eheer-Zuid-Holland-heft-zich-op
De prijs van land op de vrije markt wordt bepaald door vraag en aanbod en niet door de Provincie
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=178726&h=Britseboerenlandprijs-verdriedubbeld
Agenda:
02 september Carroussel Gemeente Albrandswaard met diverse marktinitiatieven en bestemmingsplan Polder
Albrandswaard Beeldkwaliteitsplan
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/2-september/20:00
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
16 september Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16september/20:00
We houden er weer mee op want er zijn nog zat andere zaken die me bezig houden en om mijn aandacht vragen. Een
mooie week gewenst.

Polderkolder 289
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Geen wereldschokkend nieuws maar ik wilde u vooral attenderen op de komende zaterdagen waarop u weer eens kunt
genieten van onze polders en het plattelandsleven. Op 14 september de Historiche Landbouwdag en hoe het vroeger
was (en zoals de Provincie en natuurlobby wil dat we weer zouden moeten gaan boeren) en op 21 september een kijkje
op de Vossenburg hoe het huidige moderne boerenbedrijf, inclusief verbreding en duurzaamheid, in elkaar steekt. Twee
zaterdagen dus die een tocht naar buiten meer dan waard zijn.
Reacties op Polderkolder 288:
Lees nog steeds uw berichten. Woon echter niet in de buurt, maar bij Den Haag. Zou
willen, dat hier nog boerenbedrijven in de buurt waren. Heb op een (groene) infomarkt in
het Provinciehuis geprobeerd een ambtenaar/bemiddelaar aan het verstand te peuteren dat

ze verkeerd bezig zijn door zo over de bewoners heen te walsen. Hij erkende ook, dat
ambtenaren geen idee hebben van de werkelijkheid.
Mijn vraag is: Hoeveel geld steekt de Provincie Zuid-Holland in deze gang van zaken en
dit project? Is het niet mogelijk om een (onderzoeks)journalist van een landelijke krant
hiervoor te interesseren?
Anders misschien proberen via het ANP een persbericht de wereld in te krijgen?
Veel sterkte en groet

Waarop ik het volgende antwoord heb geschreven:
Dank voor je reactie.
Het is heel moeilijk om journalisten te interesseren voor dit project. We hebben het al op diverse manieren geprobeerd en
ze worden ook steevast meegenomen in de Polderkolder maar het lijkt hen niet te boeien. We moeten denk ik eerst
iemand gijzelen of onder de koeienstront zetten willen ze er aandacht aan besteden.
Terwijl er via dit plan toch zomaar 130 miljoen plus over de balk wordt gesmeten, maar ja - het is ook voor natuur en wie
kan daar nu tegen zijn. Wij dus ook niet, maar boerennatuur is ook natuur en dat kost maar een fractie van alle plannen
die ze hier hebben. En er wordt ook nog uit andere potjes geplukt ook, want die Groene Verbinding van 35 miljoen wordt
weer betaald door de regio. Dus eigenlijk niet hun budget maar is er wel een uitvloeisel van.
Voor de Raad van State hebben ze in elk geval betoogd dat er geld genoeg is en dat ze nog wel uit meer middelen kunnen
putten. Verantwoording afleggen hoeven ze toch niet meer, nu de Tweede Maasvlakte er ligt zijn er geen
tussenrapportages over de voortgang meer ook.
Ik heb via de WOB een beroep gedaan op openheid van zaken en dan hoor je alleen maar richtbedragen - in het belang
van de onderhandelingen met boeren en grondeigenaren willen ze niet in details treden. Maar aan juridische procedures
en plannenmakers zijn ze al tientallen miljoenen kwijt en hebben nog amper 7% van de grond in eigendom (43 ha van de
600). Om op onteigening aan te sturen hebben ze dus geen geld en is ook niet gewenst, want vervolgens hebben ze geen
geld en mensen om het gebied te onderhouden. Daar hebben ze eigenlijk de boeren voor nodig, die inmiddels
wegbestemd zijn.
We blijven echter geloven in een positieve afloop want ergens moet er toch een keer voortschrijdend inzicht komen, zelfs
bij zo'n instituut als de Provincie. Het is tenslotte wel gemeenschapsgeld waar ze over gaan - maar zij hebben geen haast
om zaken te veranderen, want dan zijn ze hun baan kwijt en dat gaan ze niet riskeren natuurlijk. Dan liever
voortborduren op plannen van 15 jaar geleden zonder enig draagvlak en toekomst.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hallo Wim Gé,
Toch weer een interessante Polderkolder. Het wachten is nu op het advies van PAL, maar ik ben bang dat ook dat advies,
wat het ook is, niet veel zal uithalen. Misschien is het beter om die belangrijkste stukken zoals de voortgangsreportage
in het vervolg als bijlage bij te sluiten in plaats van een als een link. Ik denk dat men de stukken dan sneller/eerder opent
en leest. Misschien en-en?
Uit de stukken blijkt wel dat alle noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen om een Koninklijk Besluit te krijgen
voor de onteigening. Men lijkt daar op aan te sturen en/of rekening mee te houden. Misschien kan je nog eens een
suggestie/oproep in de Polderkolder doen om op de Groene Verbinding een teller (liefst met camera) te plaatsen. Goed
om te weten hoeveel bezoekers er komen en wellicht ook voor een paar bijkomende onvoorziene zaken.
Wat mij verbaast is dat er in dat bestuurlijk overleg veel dezelfde mensen met verschillende petten zitten terwijl Rhoon
(Albrandswaard) slecht vertegenwoordigd is. Wanneer Barendrecht nou eens de helft van de 200 Ha zoetklei-oermoeras
over zou nemen wordt het niet alleen een beter plan voor de gehele regio zoals Dirk Sijmons voorstelde, maar dan
hebben Van Belsen en Nootenboom gelijk een invulling voor de Zuidrand van Barendrecht waarvoor ze vorig jaar een
oproep hebben gedaan aan de burgers. Bovendien wordt het voor ons duidelijker waarom Barendrecht zo sterk
vertegenwoordigd is. Rhoon blij, Barendrecht blij.
De afvoer van die 2,5 - 3 miljoen m3 grond voor het ZKOM (zoetkleioermoeras) is vanuit de Zuidrand bovendien
eenvoudiger en duurzamer uit te voeren dan vanuit onze polders. Desnoods maken ze daar nog zo'n grote molshoop
langs de Oude Maas. Of komt daar toch het strandje van Dirk Sijmons?
Op de vraag of er al een duurzaamheidtoets voor het gehele plan is uitgevoerd komt trouwens van geen van de partijen
antwoord. Angst voor het resultaat? Want wat moet je met 3.000.000 m3 grond die ongeschikt is om de dijken mee te
verzwaren?
Heb jij weleens 200.000 vrachtwagens met 15 m3 grond voor je deur langs gehad?
Elke 5 minuten een vrachtwagen voor je deur langs is bijna 100 vrachtwagens per dag ofwel 1500 m3.

3.000.000 m3 grond afvoeren duurt zo 2.000 werkdagen ofwel 400 weken.
Wanneer moest het plan klaar zijn? Misschien wat voor Jaap Wolf om mee te communiceren.
De Voortgangsrapportage en stukken van de provincie beslaan meestal meer als 1 Mb, en dan wordt het wel een groot
bestand om mee te zenden. Vandaar dat ik kies voor de links, waarbij ik ervan uitga dat mensen die echt geïnteresseerd
zijn dat toch wel zullen openen.
Verder kreeg ik van een supporter (lees trouwe Polderkolderfan) een aardig artikel doorgezet dat ik u niet wil
onthouden:
Historische dijken dreigen te verdwijnen door onwetendheid
DEN HAAG - Gebrek aan onderhoud, erosie, landbouwkundig gebruik en onwetendheid leiden tot grote schade aan
waterkeringen van cultuurhistorische betekenis.
Veel van deze dijken hebben hun oorspronkelijke functie verloren en er is weinig animo functieloze dijken te
onderhouden. Een bijkomend probleem is dat sommige waterkeringen niet meer worden herkend omdat ze zijn
opgegaan in het landschap. Dat stelt de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed in de publicatie ‘Een toekomst voor
dijken’.
Sinds 2012 is het voor gemeenten verplicht bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met
cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst wijst er op dat dijken veelal beeldbepalende elementen in het landschap zijn.
Daarom moeten ze worden opgenomen in gemeentelijke erfgoednota’s en cultuurhistorische waardekaarten.
Verder wijst de Rijksdienst er op dat het beleid op het gebied van de cultuurhistorisch interessante waterkeringen per
provincie verschilt. De provincies Groningen en Noord-Holland noemt de organisatie als belangrijke beschermers van dit
soort dijken. Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant tonen weinig belangstelling voor de dijken. In Overijssel geldt dit
ook, maar bij de rijksdienst verwacht dat hierin binnen afzienbare tijd verandering komt omdat deze provincie werkt aan
een nieuwe cultuurhistorische waardenkaart. Hierin zal aandacht komen voor de waterkeringen.
http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/persberichten/toekomst-voor-dijken-handreiking-voor-iconen-hollandslandschap
En dit stukje is zo mogelijk nog interessanter - als je de link naar de website volgt staat daar enorm veel mooie
informatie over ons eiland, zowel over het ontstaan, over boerderijen, de inrichting van het land etc etc.:
Dijkenatlas IJsselmonde
De Dijkenatlas IJsselmonde is het resultaat van een ontwerponderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van de dijken
van eiland IJsselmonde.
Dit onderzoek richt zich op nieuwe vormen voor de oude dijken. Eerst is het (nog) bestaande netwerk van dijken in kaart
gebracht en is
onderzocht hoe de huidige waterhuishouding en dijken te gebruiken zijn bij het accommoderen van de toekomstige
wateropgave. Daarnaast
is onderzocht hoe de resterende dijken het recreatieve en ecologische netwerk op IJsselmonde kunnen verbeteren. Tot
slot is gekeken naar de
waarde van de dijken als leefmilieu. Het onderzoek is in te zien via www.eilandijsselmonde.nl
Historische Landbouwdag
Een evenement dat u natuurlijk niet mag missen. Was er vorig jaar, door een miscommunicatie inzake de datum, geen
ruimte binnen de gemeentelijke agenda, nu zal de organisatie weer een spetterend spektakel voor u ten toon spreiden.
Uiteraard wel in historisch perspectief, dus zeg maar landbouwmethodieken en plattelandsgewoonten die in de vorige
eeuw normaal waren. Een beetje het type landbouw waarnaar de provincie en groene lobby terug verlangt en aan de
hedendaagse boeren met hun natuurakkertjes en beheerplannetjes op wil dringen. Maar zover is het gelukkig nog niet.
Voor het programma zie hier: http://www.albrandswaardinactie.nl/evenementen/historische-landbouwdag-14september-2013
Op deze dag ook een niet historisch onderdeel, en dan doel ik niet op de live muziek of de feesttent maar op onze
nieuwe burgemeester.
Die zal met zijn rose bank neerstrijken op de tarwestoppel in de Zegepolder zodat u naast hem plaats kunt nemen en
met hem in gesprek gaan.
Kennismaken op het pluche met Hans Wagner tussen 13:30 en 15:00 uur
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=102299

Vossenburg - AH Polderdag
Dit jaar geen Polderdag vanuit ons Poldercomité, maar grootgrutter Albert Heijn heeft gemeend samenwerking met de
agrariërs te zoeken om het grote publiek te laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Er is wel eens wrijving in de
relatie, zeker wanneer AH door zijn grootte de marktprijs wil bepalen van de diverse producten, maar daar stappen ze
voor dit project overheen. En voor de mensen uit de regio toch ook de gelegenheid om kennis te maken met het
hedendaagse agrarische bedrijf van o.a. de familie Vos aan de Korteweg 4.
http://www.ah.nl/opendagen/?ah_campaign=intern&ah_mchannel=ah&ah_source=homepage&ah_linkname=a
ctiekader.201337.oasis&ah_fee=0#/boer|familie-vos
Carnisse Grienden
Een vereniging die de polders een warm hart toedraagt dus dat is dan wederzijds. Hebben binnenkort weer een
excursie, dit keer met de fluisterboot van Spijkenisse naar de Bernisse en terug. Een rondje Nisserwaard zou de
toekomstige slogan kunnen zijn. Zie de bijlage.
LINKS
Het extra budget voor natuur gaat nog eens met een 100 miljoen naar beneden de komende jaren…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=179537&h=Budgetnatuur-lager-in-2014-en-2015
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=179559&h='Dijksma-metnatuurbeleid-terug-naar-Bleker'
Onder het motto :”wie de mensen kent, gaat van de dieren houden” geen slacht van de Kaapvarkens….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-09-2013/red-blonde-arie-en-slome-japie
De Hedwigepolder staat dinsdag in brand….
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/symbolische_verbranding_plan_hedwigepolder_1_766939
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3506572/2013/09/10/Het-is-juist-nu-tijd-voor-een-timeout-in-discussie-over-de-Westerschelde.dhtml
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-09-10/520276/red-onze-polders-doet-aangifte-vanmilieudelict#.Ui83pbvCSmQ
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/aangifte-van-milieudelict-in-hedwigepolder-1.3998761
En het oogstseizoen van de aardappelen en bieten staat ook weer voor de deur….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=179570&h=HollandseDelta-ziet-toe-op-schone-wegen
Boeren (maar ook particulieren volgens mij) die adviseurs moeten inhuren omdat de provincie een andere bestemming
aan hun eigendom wil geven zouden hiervoor vergoed moeten worden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=179601&h=LTO:provincie-moet-advieskosten-vergoeden
AGENDA
14 september Historische Landbouwdag (t.h.v. Essendijk 16 - Heezen Groenten en Fruit, op het achterliggende land
van Johan Kort)
14 & 15 sept. Open Monumentendag
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=2257&rubriek_id=3637&stukid
=101945
16 september Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16september/20:00
21 september AH Landbouwdag
Bij de Vossenburg - zie ingesloten bericht
21 september Carnisse Grienden
Excursie met fluisterboot naar Nisserwaard en Bernisse (zie bijlage)
Toch weer voldoende stof tot nalezen, nadenken en navolgen denk ik zo. Wellicht tot zaterdag of anders bij een
volgende gelegenheid.

Polderkolder 290
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een polderkolder met een aantal “herhalingen” of reminders zo u wilt, maar ook bij ons geldt dat herhaling de kracht
van de reclame is. We hopen door maar te blijven ageren tegen die provinciale ontpolderingsplannen en de schoonheid
van onze huidige polders naar voren te brengen, dat er ergens in Den Haag een keer een knop om gaat en men hun
“Boerenverstand” gaat gebruiken. Want ook de afgelopen week is maar weer eens duidelijk geworden dat niemand in
onze regio zit te wachten op de “nieuwe natte natuur” en recreatie die de Provincie en Tweede Kamer ons hier
opleggen, maar het geld beter op een andere manier besteed kan worden. Of althans, wat er nog over is van die initiële
120 miljoen. Want ze rekenen natuurlijk wel mooi naar hun eigen portemonnee als ze stellen dat er 120 miljoen
beschikbaar was maar dat dit door rente op rente inmiddels een potje van 144 miljoen zou zijn. Vergeet dat nou maar
gerust, er is in de afgelopen 10 jaren echt meer uitgegeven dan de door de provincie geventileerde 20 miljoen op hun
jaarrekening 2012. Maar blijkbaar gaat iedereen akkoord met hun beantwoording op mijn beroep via de WOB (Wet
Openbaarheid van Bestuur) en wordt het voor waar aangenomen. En al zou er dan nog 120 miljoen in de pot zitten, dan
is het helemaal bij de beesten af dat dit aan zo’n onzinnig prestigeproject besteed wordt. Ter verbetering van de
leefomgeving van de Rotterdammers: begin eerst maar eens dat geld te pompen in de bestaande natuur en recreatie en
in de achterstandwijken op Zuid. Daar help je ze meer mee dan hier de (goedlopende en zelf voorzienende) polders
onder water te zetten.
Gelukkig heeft ook onze Koning het gisteren gehad over de “participatiemaatschappij” waarin we meer dingen zelf
moeten doen en niet door de overheid. Nou, haal alstublieft die Provincie van dit project af, laat ons zelf een plan maken
met draagvlak tegen een fractie van de kosten. Daar is iedereen op den duur mee gebaat !
Reactie vorige Polderkolder
Heb ik bijgesloten, het is een bijdrage van Thedie Binder over het denken van mensen over natuur en hun pogingen de
natuur te sturen. Een mooie column zou je het kunnen noemen en verdient dan ook zeker een plaats in deze
Polderkolder.
Historische Landbouwdag
Als je het over natte polders hebt, dan was de afgelopen historische Landbouwdag daar wel een voorbeeld van. Helaas
verregende er een groot deel van het mooie programma en was daardoor de belangstelling van bezoekers wat minder
dan andere jaren. Maar ondanks de regen was er weer genoeg te zien en te beleven voor de liefhebbers van historie en
platteland en gelukkig brak in de loop van de middag de lucht open, stopte het met regenen en scheen er zowaar nog af
en toe wat zon op de akkers van de Zegenhoeve. De deelnemers en bezoekers was het verder niet aan te zien, die
genoten toch wel. Uitgerust met laarzen of ander aangepast schoeisel was er ook best wel te lopen over minder
modderige stukken en paden. En ook hier weer de algehele opinie dat het toch idioot en eeuwig zonde zou zijn wanneer
de landbouw en boeren uit dit gebied zouden moeten verdwijnen. Voor zover de historie….
Landbouwdag Albert Heijn op o.a. de Vossenburg - zaterdag 21 september
Afgelopen zaterdag de historie op de Zegenhoeve, aanstaande zaterdag en zondag de hedendaagse en toekomstige
landbouw op de Vossenburg bij de familie Vos. Daar zal op zaterdag uitgebreid worden stilgestaan en gedemonstreerd
hoe aardappels geteeld worden waar uiteindelijk die frites van gemaakt worden en aan welke kwaliteitseisen deze
producten moeten voldoen. Ik had vorige week het eprsbericht al bijgesloten, deze editie de link naar de AH site en De
Schakel. Voor zover nog niet bij u bekend stelt hij hier even het bedrijf in een notendop voor:
http://www.ah.nl/opendagen/?ah_campaign=intern&ah_mchannel=ah&ah_source=homepage&ah_linkname=a
ctiekader.201337.oasis&ah_fee=0#/boer|familie-vos
Ook in de Schakel van deze week http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/1-nieuws/op-vossenburgkijkennaar-teelt-ah-aardappelen/2/325
Rotterdamse Oogst Festival - De Boer Op - zondag 22 september
Bij dezelfde ondernemer strijkt op zondag het Rotterdamse Oogst team neer. Deze beginnen het ook een beetje zat te
raken al die ontpolderingsplannen en zijn groot voorstander van productie van eerlijke gewassen, groenten en fruit dicht
bij de stad. Korte aanvoerlijnen, zien waar het product vandaan komt, hoe het geteeld wordt etc. Dus vandaar dat ze
besloten hebben er op uit te trekken en een maaltijd te gaan nuttigen op het Rhoons platteland met verse

polderingrediënten. Let wel, indien u belangstelling heeft (en waarom niet?) moet u zich wel vantevoren aanmelden.
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/10-de-boer-op/diner/
Op deze website kunt u alles over dit evenement lezen, maar ook andere initiatieven die Rotterdamse Oogst neemt.
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/10-de-boer-op
Het is eigenlijk een soort kleine editie van de Polderdag 2012 waarin de “polders culinair” op de agenda stond. Want
naast de Vossenburg bent u deze zondagmiddag ook welkom op de bedrijven van Kooiman, de Klerk en van Herk. Stuk
voor stuk ondernemers die een gezond bedrijf runnen en een goede toekomst in het gebied zien. Tenminste, als ze als
agrarisch ondernemer actief mogen blijven, iets wat de Gemeente met hun huidige bestemmingsplan onmogelijk maakt
en wat de Provincie ook niet wil. Van 13:00 - 17:00 uur op de koffie als een soort opwarmertje en dan lekker ’s avonds
uit eten op de Vossenburg.
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2013/09/18/op-de-koffie-bij-de-boeren/
vAWL - de vereniging Albrandswaards Landschap
Daarmee heb ik afgesproken dat, indien er nieuws is, ik dat met mijn lezers - zeg maar de echte polderfans - zal delen. En
dat doe ik dan ook bij deze.
Er is weer een Nieuwsbrief verschenen en daarin lees ik (let wel - mijn mening, hoeft u zich niets van aan te trekken)
toch een tendens die wij aan deze kant van het dorp ook ervaren. Namelijk de “tegenwerking” van de provincie als je
een goed plan hebt met draagvlak. Het wordt in de Nieuwsbrief zo omschreven Jammer, en je mag wel zeggen een
domper, voor de Werkgroep is dat de Provincie ZH vooralsnog niet mee wil gaan met de plannen. Dan zitten er in Den
Haag toch altijd weer van die machthebbers die een andere mening zijn toegedaan en hun poot stijf houden blijkbaar.
Klinkt bekend nietwaar?
Ook lees ik dat op 1 oktober de Buijtenlandtafel, de klankbordgroep, voor het eerst bijeen komt. Dat maakt natuurlijk
nieuwsgierig en ik hoop er wat van te horen.
Ander intrigerend onderwerp is de agenda, waarop een onderwerp “Buijtenlanddag” staat genoteerd op de Vlakkenburg
(organisatie Provincie). Dan, als digibeet die ik ben, ga ik naar de website van de provincie over Het Buijtenland om te
ontdekken wat dat nou precies inhoudt. Het zal u niets verbazen dat ze dat zelf blijkbaar ook nog niet weten, want er is
niets over terug te vinden op www.buijtenland.nl . Ik heb alle hoofdstukken doorgelopen maar niets terug te vinden.
Maar misschien is het wel weer een besloten feestje en willen ze geen pottenkijkers hebben. Lees hier de verkorte
Nieuwsbrief met linken naar de diverse hoofdstukken op de site van het vAWL.
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit)
Ik blijf goede hoop houden dat deze onafhankelijk adviescommissie aan de Gedeputeerde en Provinciale Staten een
rapport zal overhandigen waar we wat mee kunnen. Het moet die mensen, bij hun bezoek, toch ook duidelijk zijn
geworden dat de ingeslagen weg een doodlopende is die niet op enig draagvlak kan rekenen. Van de PAL secretaris heb
ik de volgende feed-back gekregen die denk ik wel met u gedeeld mag worden omdat het geen geheimen betreft verder
maar de voortgang weergeeft:
Ik kan je melden dat de PAL in beslotenheid vrijdag 20 september integraal door de conceptbrief gaat over het
Buijtenland van Rhoon en daarna – als het goed is spoedig – met een definitieve brief komt met bevindingen en
suggesties aan GS en PS naar aanleiding van ons werkbezoek. De conceptbrief die donderdag onder de leden wordt
verspreid bevat op dit moment 11 pagina’s. Dus we moeten nog even geduld hebben, het is zo te zien een lijvig rapport,
maar het zit er dus aan te komen.
Lezing Lions Oude Maas - Rhoon
Dinsdag j.l. was ik gevraagd een voordracht te houden voor deze serviceclub met leden uit Barendrecht en
Albrandswaard. In de voorbereiding daarvan is nog aardig wat tijd gaan zitten, want het valt niet mee om van 15 jaar
onzinnige plannen en ideeën een zinnig verhaal te maken. Maar ik denk dat het wel geslaagd was, het was mede door
de vele vragen bij elkaar wel tijdoverschrijdend maar over de inhoud was iedereen het roerend eens. Totale waanzin,
geld verspilling, de polders zijn nu ook mooi en hoe kunnen we politiek of anderen tot inkeer laten komen was de
algemene teneur van de aanwezigen. Dus alles bij elkaar een nuttige avond om ook deze gebruikers van ons
buitengebied te informeren over de laatste ontwikkelingen. Ik heb mijn presentatie besloten met een “slide” is er nog
hoop, want je moet altijd positief eindigen is me geleerd. De motivatie daarover heb ik dan ook even bijgesloten.

Links:
Een verhaal over wilde ganzen (niet over De Wilde Ganzen) en hun eetbaarheid……
http://www.trouw.nl/tr/nl/13588/Culinair/article/detail/3509981/2013/09/15/Wilde-gans-daar-is-echt-niks-lekkersaan.dhtml
Maar goed, in de pan eindigen na een mooi leven is beter dan vergast worden of aan een ziekte sterven…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-09-2013/vogels-sophiapolder-slachtoffer-van-botulisme
Nog een ander lezenswaardig artikel, namelijk over de voedselverspilling……
http://www.trouw.nl/tr/nl/12744/Youth-Food-Movement/article/detail/3509820/2013/09/14/28-procent-van-delandbouwgrond-gaat-op-aan-weggegooid-voedsel.dhtml
In de Volkskrant een aardig artikel over de Westerschelde /Hedwigepolder met daarin o.a. de opmerking dat de
bevolking nauwelijks geraadpleegd is en er derhalve geen draagvlak is
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3506572/2013/09/10/Het-is-juist-nu-tijd-voor-een-timeout-in-discussie-over-de-Westerschelde.dhtml
en nog wat Hedwigepolder :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=180267&h=Dijksma:opslibben-is-geen-probleem
Maar daar denken de bewoners anders over…. http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/9/Bezwaren-tegenontpolderen-naar-gedeputeerde-1367352W/
Er op uit dit weekeinde naar de boer met de Toer de Boer. Hoe je daar kunt komen is hier te zien:
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2013/09/17/hoe-kom-je-daar/ want het is een duidelijk trend……
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3508623/2013/09/12/City-farming-van-benzinepomp-naarboomgaard.dhtml
We werken er hard aan, ook komend weekeinde dus weer….
http://www.plattelandspost.nl/13451/staatssecretaris-dijksma-maak-landbouw-geliefder
Akkerranden nieuws - over nieuwe soorten en de plaats van akkerranden in de hedendaagse landbouw
http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10804767
http://www.akkerwijzer.nl/kennisdocumenten/2062/bloemrijke-akkerrand-is-maar-het-begin
Heeft u nog een mening over (natte) natuurgebieden en de grazers daarin, dan kunt u dit hier kwijt in deze enquete:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=180082&h=Enqu%C3%A
Ate-onder-leden-Natuurmonumenten
AGENDA
21 september AH Landbouwdag
Bij de Vossenburg - zie ingesloten bericht
21 september Carnisse Grienden
Excursie met fluisterboot naar Nisserwaard en Bernisse (zie bijlage)
21 september Rotterdamse Oogst festival http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/3-rotterdamse-oogst-festival
22 september Rotterdamse Oogst
de Boer Op - Toer de Boer 2013 (zie artikel 4e alinea)
Dat was het wel weer voor deze keer. Wellicht spreken en zien we elkaar komend weekeinde op de koffie of aan tafel bij
de diverse boeren in de polder. Maak er gebruik van, de weersvooruitzichten zijn goed komend weekeinde dus kan ik
het van harte aanbevelen - een beetje warme kleren en laarzen en je komt een heel eind!

Polderkolder 290 – PLUS
Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Er zijn toch nog wat zaken om VOOR het weekeinde met u te delen, namelijk wat nieuwsfeiten over het
Polderweekeinde van Rotterdamse Oogst. Ik heb van hen een mail met een plattegrond en programma ontvangen van
wat er waar te beleven is. Een belevenis …. in het Buijtenland van Rhoon!
De Boer Op
Op zondag gaan we op visite bij de boeren in Rhoon. DE BOER OP. Met de hele dag feest op boerderij Vossenburg. Met
muziek en lekkere dingen. We brouwen cider in de Buijtenbrouwerij en poffen aardappels in de Buijtenkeuken, vers uit

de akker van boer Vos. Er is een cursus polderkattekwaad voor belhamels. En 's avonds een feestelijk boerenlanddiner.
Om 16.30 kun je hier met Silent Sky het echte polderlandschap ervaren.
We gaan ook op pad. Op de koffie bij de boeren. Verhalen, machines en proeven van het land, in het landschap. En
helemaal aan de andere kant van de dijk kun je luisteren in en naar het landschap. Naar een boerenmonoloog in het
Buijtenbed van Studio Makkink en Bey. Of naar de vogels en de wind. Zwerf door de polder met een agrogids en vind je
eigen mooie plekken.
De Vossenburg is goed te bereiken met metro (lijn D, de Akkers) en fiets. De fiets mag gratis mee.
Eten in de polder
Voor het De Boer Op-diner: eten van het land, in het land moet je wel reserveren, zie hier:
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2013/09/14/de-boer-op-diner
We verwachten jullie iig om 17:30 uur op het erf van Boer Vos: Boerderij Vossenburg, Korteweg 4 in Rhoon. Om 18 uur trekken we
de polder in en de dijk op om aan het diner te beginnen.
De kosten voor het diner bedragen € 27,50 per persoon. Gelieve deze contant te betalen bij aanvang van het diner. Er is geen pin
aanwezig.
Route: http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2013/09/17/hoe-kom-je-daar/ en zie de plattegrond in de bijlage.
Contact: Rianne Andeweg / 06-19214684

rianne@rotterdamseoogst.nl
www.rotterdamseoogst.nl
In de ether : de Polder in de Picture !
Verder wordt er zaterdagmorgen in het programma Chris Natúúrlijk op Radio Rijnmond (93.4 FM) aandacht besteed aan
deze Toer de Boer en Rotterdamse Oogst. Gert van Herk zal Chris Vemer uit de doeken doen wat zijn rol is in dit
agrarische gebied en hoe hij zijn groenten produceert voor de stad Rotterdam. Zijn invulling van Stadslandbouw, dicht
bij de stad met korte aanvoerlijnen waarbij mensen kunnen zien hoe hun groenten op een eerlijke manier geteeld
wordt.
Meer over het programma: http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/19-09-2013/de-boerop-met-chris-natuurlijk
En verder……
Naar aanleiding van Prinsjesdag nog wat nuanceringen en meningen in de pers opgeduikeld…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=180492&h=LTO:waardering-natuurbeheer-boeren
En ook deze man, gedeputeerde Han Weber, lijkt het te gaan begrijpen - er is nohg hoop heb ik deze week al eerder
geventileerd…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=180473&h=Zuid-Hollandsteunt-Natuurpact kijk maar wat hij zegt :
'Dus niet alleen kijken naar voldoende natuurwaarde.
Ook behoud van het erfgoed en levensvatbare agrarische bedrijven zijn belangrijk voor de kwaliteit van een gebied.'
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3511862/2013/09/18/Natuurakkoord-ook-goed-voorwerkgelegenheid.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=180453&h=Extrahectares-voor-robuust-natuurnetwerk

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3511977/2013/09/18/Planbureau-Leefomgeving-natuurprofiteert-van-natuurbeleid-Dijksma.dhtml
AGENDA:

21 september AH Landbouwdag

Bij de Vossenburg -

http://www.ah.nl/opendagen/?ah_campaign=intern&ah_mchannel=ah&ah_source=homepage&ah_linkname=a
ctiekader.201335.oasis&ah_fee=0#/boer|familie-vos
21 september Carnisse Grienden
Excursie met fluisterboot naar Nisserwaard en Bernisse (zie bijlage)
21 september Rotterdamse Oogst festival http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/3-rotterdamse-oogst-festival
22 september Rotterdamse Oogst
de Boer Op - Toer de Boer 2013

