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Polderkolder 291
Geachte polderbewoners en belangstellenden,
Er is nieuws te melden, namelijk het PAL onderzoek is rondgestuurd en openbaar, dus tijd om het met u te
delen. Ik zal er niet te veel commentaar op geven omdat u tenslotte zelf uw mening daarover moet vormen,
maar ik lees er een aantal hoofdlijnen in, naast de 3 adviespunten die de Provinciale Adsviescommissie
Leefomgevingskwaliteit (PAL) in petto heeft:
-

de Provincie moet minder top-down opereren en zaken opleggen maar met de betrokkenen plannen
maken
- er moet gezocht worden naar ruimte in de te strakke kaderlijnen, kijk bijvoorbeeld eens naar het
natuurdoeltype Hoekse Waard en plan Symonds
- een grote rol wordt toebedacht aan de klankbordgroep Buijtenlandtafel als gangmaker in het
inrichtings- en beheerproces
- ook de PAL is er blijkbaar niet in geslaagd een gedegen financiële verantwoording boven tafel te
krijgen, behalve de op papier gespendeerde 20+ miljoen. Waar dat aan is uitgegeven (er is tenslotte
slechts 8 ha echt aangekocht - of hebben ze daar 20 miljoen voor betaald?) blijft een raadsel.
Ik heb de brief vanuit het PAL-secretariaat hieronder voor u gecopieerd inclusief de linken naar relevante
stukken. Het advies zelf is in bijlage bijgesloten, en ook daar staan heel veel relevante links in, dus via de
computer (met internetaansluiting) uitlezen om die links te kunnen volgen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte deelnemer van het PAL-werkbezoek aan / betrokkene bij het Buijtenland van Rhoon,
Hierbij ontvangt u als bijlage het advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit, een
commissie van onafhankelijke externe deskundigen. Zie de PAL-Powerpoint voor wie wij zijn en wat wij doen.
Dit advies is uitgebracht naar aanleiding van ons werkbezoek deze zomer aan het Buijtenland van Rhoon, een
groot groenproject (600 ha) ten zuiden van Rotterdam dat in het kader van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR) wordt aangelegd om de leefbaarheid van deze regio te versterken.
Samenvatting
In dit advies komen wij tot drie adviespunten die hieronder kort zijn samengevat. Doel van dit advies is om
zowel dit groenproject als andere gebiedsprojecten te verbeteren qua doorlooptijd, draagvlak, kosten en
kwaliteit.
Bied meer ruimte aan gebiedspartijen
Laat de partijen die bestuurlijk betrokken zijn bij het Buijtenland van Rhoon de regie voeren over het proces.
Benut de in de klankbordgroep georganiseerde gebiedspartijen bij de verdere uitwerking, realisatie en
monitoring van dit groenplan. Bied in dit plan ruimte voor functiecombinaties en voor het versterken van de
relaties met de functies en netwerken buiten de plangrenzen.
Benut de ruimte binnen de kaders
Zie er als provincie op toe dat het plan past binnen het beschikbare budget en binnen de kaders van de
planologische kernbeslissing. Zie er ook op toe dat dit plan aansluit bij de bovenregionale kaders en
netwerken voor natuur, water en recreatie,
zoals ook opgenomen in het gebiedsprofiel IJsselmonde.

Stuur meer op hoofdlijnen
Voor toekomstige groen- en gebiedsprojecten is het voor de provincie vooral zaak om de einddoelen minder
sectoraal en meer samen met gebiedspartijen en niet te vroeg in het proces vast te leggen. Hierdoor ontstaat
ruimte om samen met gebiedspartijen te werken aan haalbare en betaalbare plannen met draagvlak en
verdiencapaciteit die bijdragen aan de gebiedskwaliteit.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit werkbezoek zie het Verslag (met foto’s), Feitenrelaas, de Vragen en Het
programma en de deelnemers. Ook dit advies zal binnenkort op de provinciale website verschijnen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Toer de Boer - Rotterdamse Oogst trekt er op uit
Afgelopen zaterdag was het open dag op de Vossenburg tijdens de AH dagen. Daarover heeft u in de Schakel
een en ander kunnen lezen, anders kunt u het hier teruglezen : http://www.jambooty.be/nl/document/1009335 Zondag was de Rotterdamse Oogst te gast op De Vossenburg. Ze wilden, met De Toer de Boer, aan een
breed publiek laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Er was een buitenkeuken die heerlijke gepofte
aardappelen maakte, een buitenbrouwerij, eten uit de polder, allerlei soorten koffie, boerenmonologen, live
muziek en het project “Silent Sky”. Ook andere bedrijven in de polder (van Herk, de Klerk en Kooijman) waren
open om de mensen te informeren en op lokaal lekkers te trakteren. De dag werd afgesloten met een heerlijk
diner in de schuur voor ca. 90 deelnemende bezoekers uit stad en platteland. Een geweldige dag waarbij
deuidelijk werd dat men de polders zo vlak onder Rotterdam erg waardeert en niet weet en begrijpt dat dit
gebied op de nominatie staat om te moeten verdwijnen
Een bezoeker aan de boerenbedrijven afgelopen zondag, tijdens de Toer de Boer heeft er het volgende over
geschreven op zijn facebookpagina en er ter illustratie een fotoverslag van gemaakt. Zo heeft hij ook de brief
vastgelegd die de organisatie van Rotterdamse Oogst aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft
overhandigd. Een tekst die heel goed verwoord wat er in de stad en op het land hier leeft denk ik - heb ik dan
ook apart
bijgesloten….. Hier volgt het relaas van het gevecht dat ook deze boer al jaren voert
In de Bonnenpolders hebben we geanticipeerd op de door de overheid gewenste transformatie van het buitengebied van
Hoek van Holland en werd er door ons geparticipeerd in een integraal gebiedsontwikkelingsproces. Inmiddels is in het
landelijk gebied van Nederland bekend wat de ultieme consequentie kan zijn van een coöperatieve -, constructieve - en
positieve opstelling jegens de overheid. Er kan geen waarde worden toegekend aan bestuurlijke toezeggingen, bestuurlijk
gewekte verwachtingen, bestuurlijk uitgesproken intenties, bestuurlijke afspraken en bestuurlijke beslissingen.
De bewoners en agrarische ondernemers in het buitengebied van de gemeente Albrandswaard volgen nu een andere
strategie. Het was leerzaam om op 22 september 2013 een aantal bedrijven en activiteiten te bezoeken in het kader van
een open dag die was georganiseerd door Rotterdamse Oogst. Het is voor de meest betrokken mensen in het gebied
schokkend om te moeten ervaren hoe er wel wordt geluisterd naar de voorgewende deskundigheid van een aantal
ambtenaren en hoe men zelf met een mengeling van onnozelheid, onverschilligheid en onbeschoftheid wordt behandeld.
De wijze waarop "inspraak" wordt geregeld getuigt van een gemis aan innerlijke beschaving en de meest elementaire
beginselen van goed fatsoen. De impact van allerlei planologische procedures op de zakelijke en persoonlijke levens van
deze mensen is enorm, terwijl het voor de verantwoordelijke ambtenaren geen persoonlijke consequenties heeft. Het
maatschappelijke resultaat van deze planvorming is tot op heden nihil. Het knoeiwerk heeft niets van doen met hetgeen

in verkiezingsprogramma's van allerlei politieke partijen staat beschreven en dus met christelijke principes, socialistische
idealen, christendemocratische uitgangspunten, sociaaldemocratische beginselen en/of liberale overtuigingen.
Inmiddels is er voor de problematiek in de Groenzone Maasmond draagvlak ontstaan om een onderzoek te laten
verrichten door de Rekenkamer Rotterdam naar 20 jaar groenbeleid zonder dat er ook maar enig publiek doel is bereikt
en er vooral veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade is ontstaan. Het is belangrijk dat dit onderzoek
tijdig van start kan gaan en dat verdere schade wordt voorkomen. Een goed bestuurder anticipeert immers op het
vastlopen van een koers en wacht niet op het achteraf vaststellen hiervan. Een rechtvaardiging achteraf van een gevoerd
wanbeleid tekent vooral een gebrek aan intellectueel en moreel niveau van de verantwoordelijke
overheidsfunctionarissen.
Meer informatie over Rotterdamse Oogst op hun website (http://www.rotterdamseoogst.nl/) of facebookpagina
(https://www.facebook.com/rdamsoogst?fref=ts)
LINKS
In de Nieuwe Oogst een artikel waarui je zou kunnen concluderen dat de provincie genegen is water bij de wijn
te doen. Maar dit betreft een weidegebied zonder PKB en zwaarste natuurdoeltype, dus niet helemaal
vergelijkbaar:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181282&h=BoerenNieuwkoopse-Plassen-kunnen-verder
Nog een voorbeeld van wat gezien zou kunnen worden als “het nieuwe denken” - misschien dat de Provincie
de boeren hier ook wil helpen daarbij, omdat het Waterschap met de akkerrandenregeling wil stoppen. Maar
eerst even uitkijken welke bloemen men gaat zaaien, er worden vaker blunders gemaakt door hardnekkige en
giftige onkruiden uit te zetten…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181202&h=Provinciesteunt-bloemenlinten-Zuid-Holland
Dat was het wel weer voor vanavond. Er wordt een mooi weekeinde voorspeld met rustig herfstweer, dus
geniet er nog van zolang het kan. De boeren zijn volop aan het oogsten, dus neem maar een kijkje, ga
“aardappels lezen” of geniet gewoon van de bedrijvigheid. Tot een volgende Polderkolder.

Polderkolder 292
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een snelle editie alweer, maar de actualiteit vraagt daar om. Een van de kinderen van de Familie de Klerk,
boer aan de Essendijk 9a, heeft het initiatief genomen tot een online petitie en die wil ik zo snel mogelijk onder
de aandacht brengen in de hoop dat dit zich als een “olievlek” (sorry, moet in mijn vakjargon blijven) over het
land verspreid. Vandaar…….
Polderbewoonster start petitie on line
Dat het ook de jeugd van onze polders dwars zit dat hun ouderlijk bedrijf en roots dreigen te moeten
verdwijnen toont dit verhaal wel aan. Een van de kinderen, Sharona de Klerk, is namelijk een online petitie
begonnen om zo handtekeningen op te halen en de ontpoldering een halt toe te roepen
http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu

Ook voor de gebruikers van social media die de polders een warm hart toe dragen een mogelijkheid om in hun
vriendenkring de actie ruimer bekend te maken door via facebook de petitie te verspreiden. Plaats hem op je
eigen facebookpagina en deel hem zoveel mogelijk!
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.petities24.com%2Fstop_project_buyte
nland_nu&t=STOP+project+buytenland+nu%21 Geen Facebook? Dan stuur je gewoon de eerste link in een
mail rond naar je mailadresbestand. Alvast bedankt!
Klankbordgroep Buijtenland
Deze Buijtenlandtafel is 1 oktober j.l. voor het eerst bijeen geweest om een stappenplan en plan van aanpak
uit te zetten en daar heb ik nog weinig over gehoord. Wel had ik de uitnodiging daarvoor gezien waarin o.a.
door de voorzitter de kaders werden rondgestuurd aan de leden ervan. Iemand van de provincie zou deze
avond komen praten om die kaders (verhaal van oktober 2012) verder toe te lichten en de “piketpaaltjes’ uit te
zetten. Ik heb de heer Dijkman, voorzitter Klankbordgroep, daarom maar even het advies van de PAL
(Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) toegezonden, waarin een jaar na deze Provinciale
kaderstelling het advies werd gegeven om toch vooral niet te strak aan die kaders vast te houden maar om
met de mensen uit he gebied tot voor alle partijen aanvaardbare compromissen te komen. Hij heeft ze in dank
ontvangen, wat er verder uit is gekomen weet ik dus nog niet maar we moeten er van uitgaan dat daar wel
naar gekeken is.
Communicatie vanuit de Provincie
Dat is toch nog altijd van een zwakheid die, gezien de budgetten die ze hier en aan andere zaken verspillen,
hemeltergend is. Of het moet natuurlijk zo zijn dat ze het nieuws, wat hen minder goed uitkomt niet verder
willen verspreiden. Zoals o.a. het advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)
dat op hun communicatietool www.buijtenland.nl compleet genegeerd wordt. Niets van terug te vinden. Wat
ook op een flop dreigt uit te lopen is de maandelijkse reportage in De Schakel. Blijkbaar zijn er weinig
gegadigden meer over die een positief beeld willen schetsen van de provicniale plannen, want ook deze
rubriek is inmiddels gestopt zo lijkt het, zoals eerdere van dit soort rubrieken overigens ook
http://www.buijtenland.nl/content/de-schakel . Vanaf juni zijn er blijkbaar geen mensen meer geïnterviewd.
Communicatie regio
De nieuwe burgemeester stond vanochtend in het AD wel prominent in de regiobijlage, dat heb ik voor de niet
abonnees even bijgesloten (AD_Wagner). Gezeten op de sofa is van hem een portret gemaakt. In de
slotalinea geeft hij daarin aan dat tot zijn takenlijst vanuit de Commissaris van de Koning ook de natuur- en
recreatie opgave staat en dat hij daarover eigenlijk niets te zeggen heeft. Maar wel graag de agrarische
ondernemers binnen zijn gemeente houdt. Dat is dan wel weer positief, want ook hij ziet de rol van hen als
zeer belangrijk.
Het andere stuk gaat over de vaarroute door Zuid en de weidse polder. Waar ze die weidsheid vandaan halen
is me een beetje een raadsel, of het moet zijn dat de route langs de Rhoonse weide loopt. Verder is het hier
toch hoofdzakelijk Koedoodzone met aan de ene kant bebouwing en aan de andere kant waterbuffer en
waterbuffels of hoe die koeien ook heten mogen. Het laatste stukje richting de Waal is misschien nog open
tegen die tijd, maar daar zijn ook al weer andere plannen voor. Maar op papier lijkt het allemaal leuk en het
mag wat kosten ook.
Er wordt gesproken over miljoenen voor de Blauwe Verbinding (hoeveel durven ze blijkbaar niet te zeggen).
Tel daar de 35 miljoen voor de Groene Verbinding en de 120+ miljoen voor het Buijtenland van Rhoon bij op
en je ziet dat nieuwe natte natuur en recreatie aardig wat mag kosten…… Terwijl……
Ontmanteling recreatieterrein Hoge Veld

Dit in tegenstelling tot bestaande natuur en recreatie. Ik heb even een paar impressie foto's van
kapitaalvernietiging voor u bijgesloten.
Nadat het zwembadje/spartevijverbad vorig jaar compleet is gerenoveerd inclusief het behandelen van
betonrot, is nu nog geen jaar later de destructie begonnen. Blijkbaar is er angst dat na aanleg van de 600 ha er
geen geld voor onderhoud voor dit gebied aanwezig is zodat nu alvast mogelijke overige kosten posten
worden gesloopt. Het hele recreatiegebied langs de Oude Maas komt straks onder druk te staan omdat er
geen geld voor is. Zo ook met de natuur, zoals het onderhoud van de Rhoonse en Carnisse Grienden, dat
wordt ook verwaarloosd. Het is voor iedereen onbegrijpelijk zoals er met ons gemeenschapsgeld wordt
omgegaan en waar de prioriteiten worden gelegd.
Reactie op Polderkolder 291
Goede avond,u kent mij niet maar ik ben nauw betrokken bij de vrienden van oost vliet
polder in leiden, omdat ik zelf een recreatiewoning heb in de ecologische zone daarvan.
Vanmorgen hoorde ik van …………., dat men wil besluiten om uw gebied weer onder water te
zetten omwille van de mensen uit Rotterdam. Wat ik begrijp uit haar verhaal en uit deze
site, dat er zoveel activiteiten zijn die behouden zouden moeten blijven, ik zou zeggen
sleep die dwarsliggers naar dit mooie gebied, die ambtenaren die vinden dat zij mogen
beslissen, weten niet eens waar zij over praten als zij alleen maar achter hun bureautje
blijven zitten. Dit is mijn mening, Anja

Links:
Een ouder artikel maar niet minder actueel werd mij afgelopen week toegezonden “Natuurplan WNF is mooi
maar niet voor Nederland”
http://www.bionieuws.nl/artikel.php?id=5879&print=1
Mocht u het vorige week gemist hebben, het PAL advies is uit - lees er hier meer over:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=110870
Als het aan de regering ligt wordt er komende tijd nogal wat grond voor natuur ingeruiild…..
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/10/Vernieuwd-natuurnetwerk-telt-680000-hectare1381088W/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2013-10-02|Vernieuwd_natuurnetwerk_telt_680.000_hectare
Maar dat moet wel tegen marktconforme prijzen, anders heeft de een groot probleem met de Europese
Commissie
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/10/Overdracht-natuurgrond-onder-de-prijs-is-staatssteun1379972W
Stadslandbouw i.c.m. boerderijwinkels is rendabel zo is onderzocht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181463&h=WUR:stadslandbouw-rendabel
Misschien ook voor hier een idee, een gezamenlijk website van de producenten / boeren ?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181874&h=Flevolandsewebsite-met-lokaal-voedsel
Vorige week nog nieuw op de Vossenburg en nu al in de prijzen !|
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181768&h=Ganzenworststreekproduct-Groene-Hart

En tenslotte nog een link inzake de petitie die u niet moiet vergeten te tekenen en te verspreiden:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3072053/petitie-tegen-ontpoldering.aspx
Agenda:
7 okt Raadsvergadering

http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-oktober/19:45

Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder

Polderkolder 293
Goedenavond Polderburen en belangstellenden,
Een enorm verregende zondag, daar waar de voorspellingen eerder nog een aardig weekeinde aan leken te
geven. Maar dat geeft weer wat extra ruimte op de agenda om een aantal lopende en belangrijke zaken onder
de aandacht te brengen.
Petitie Polderkinderen
Dat is wellicht het belangrijkste item dat thans speelt. Van andere initiatieven hoor of zie je niets, maar
daarover verderop meer. Feit is dat deze actie steeds zich steeds verder uitbreidt en meer sympathisanten
krijgt. In de diverse regionale media en vakbladen is er al aandacht aan geschonken en er komt nu ook
interesse vanuit de landelijke pers.
Het is natuurlijk ook wel een onderwerp waar ze wat mee kunnen. Er is inmiddels heel veel over bekend uit
onderzoeken en documenten, maar waar het werkelijk om gaat is een groot vraagteken.



Het Draagvlak, waar steeds zo op gehamerd wordt en van doorslaggevend belang zou zijn is er
tenslotte nog steeds niet. Niet in de polders, noch in de regio maar nu begint men ook in de stad te
steigeren dat dit gebied zou moeten worden opgeofferd aan nieuwe natte natuur en recreatie.
De Financiering, waar ook vraagtekens bij worden gezet. Onder het mom van “geheimhouding van de
cijfers om de onderhandelingspositie niet in gevaar te brengen” hoeft men blijkbaar geen openheid van
zaken te geven. En dan wordt er verwezen naar allerlei vage jaarverslagen waar dan wat te vinden zou
zijn, maar omdat het uit allemaal verschillende potjes en budgetten komt is er voor de normale burger
geen touw aan vast te knopen. En als we het dan al over “voldoende” financiering voor aankoop en
inrichting van het gebied hebben, is er nog steeds niets bekend over het onderhoud daarna. Wat gaat
dat kosten en is daar dan budget voor? Ook daar kom ik verderop nog terug.


De petitie van de Polderkinderen begin te lopen gezien de aantallen (> 1500) handtekeningen:
http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu
Zeer lezenswaardig zijn ook de opmerkingen en motivaties - over draagvlak gesproken
http://www.petities24.com/forum/67960 waaruit je kunt opmaken dat 10% van de ondertekenaars daar ook
een uitgesproken mening aan toevoegen. En daar zitten maar hééél weinig voorstanders tussen!
Dus nogmaals aan de fans van de Polderkolder (voor zover nog niet gedaan natuurlijk) om deze petitie te
ondertekenen en te verspreiden onder uw vrienden, kennissen en familieleden. Dat kan overigens ook via de
social media en facebook
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.petities24.com%2Fstop_project_buyte
nland_nu&t=STOP+project+Buytenland+nu%21
Maar de Polderkinderen zijn verder in hun communicatie ook heel bij de tijd; ze hebben speciaal hiervoor een
flyer ontwikkeld die u kan uitprinten, uitvergroten, voor het raam hangen, in de winkels ophangen noem maar
op met daarop aangebracht een zogenaamde QR-code. Dat is een uniek “blokje” met daarin een 2-

dimensionale code die door veel “smartphones” kan worden uitgelezen en de gebruiker rechtstreeks linkt naar
de actiepagina om de petitie te tekenen. Een voorbeeld van de flyer is (uiteraard) bijgesloten.
De woordvoerster, Sharona de Klerk, is inmiddels al op de radio geweest bij Radio Rijnmond en RTV
Albrandswaard - ook in de lokale pers artikelen:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3082778/petitie-voor-behoud-buytenland-van-rhoon.aspx
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=181908&h=Burgerinitiatie
f-tegen-aanleg-Buijtenland
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/11/petitie_voor_behoud_buytenland_van_rhoon
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-10-2013/boerendochter-18-start-petitie-tegen-buytenland
Plus daarbij ook weer goed om te lezen de reacties en het commentaar van de lezers natuurlijk……
Rapport Berenschot PMR
Jawel, in de serie van 80+ rapporten is er weer een openbaar gemaakt, nu de onafhankelijke toets van Bureau
Berenschot op het Project PMR Maasvlakte 2, waar wij integraal ook onderdeel van uitmaken. Echt kritisch zal
ook dit rapport niet zijn “want wie bijt er nou in de hand die je voedt” nietwaar?
Het zal in elk geval wel wat gekost hebben want ik zie zo al 4 namen die het onderzoek gedaan hebben. En de
naam Berenschot is ook wat waard. Het is een epistel van 6 Mb geworden dat ik niet via de mail ga verzenden
natuurlijk. Daarom heb ik op de website van de Polderdag een pagina voor documenten aangemaakt. Daar zal
ik later nog wel meer relevante stukken bij zetten zoals o.a. het PAL advies. http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=65.
Er valt van alles in te lezen over het project, ook o.a. dat er voldoende financiën zijn, dat alles binnen de
normen en planning valt maar indien er problemen zijn dat ze dan wel weer ergens een potje hebben om op
terug te kunnen vallen. Cijfermatig heel weinig, alleen tekstueel op o.a. pag 45-46.
Overigens, over de PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) niets dan hulde. Ik heb in de
vorige editie mijn ongenoegen ge-uity over de slechte communicatie vanuit de Provincie via hun website
www.buijtenland.nl of anderszins die totaal geen actuele info bevat. Maar dat geldt zeker niet voor de PAL en
haar secretaris die mij consequent en tijdig feedback geeft en informeert over ontwikkelingen in en rond ons
gebied. Zowel inzake hun advies als nu ook weer over het Rapport Berenschot hebben ze me keurig
geïnformeerd (waar ze dat niet verplicht zijn wellicht maar dat vinden horen bij een goede communicatie).
Hulde.
Waterschap Hollandse Delta
Ik had hun nieuwsbrief even apart gehouden om daaruit een link te plukken voor deze Polderkolder over de
Blauwe Verbinding.
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_41/@229512/blauwe_verbinding
Maar ook ik had niet op zoveel regenval gerekend, dus breng ik ook dit artikel nog maar onder de aandacht. Ik
ben ook bijna 25 jaar lid geweest van de dijkwacht, dus die organisatie heeft zeker mijn sympathie. Zeker met
dit slechte weer….
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_41/@229499/dijkwachten_paraat .
Overigens, als u vrijwilligerswerk wilt doen, ze hebben altijd behoefte aan “vers bloed” binnen de organisatie.
LINKS
De gemeenten gaan bezuinigen op groen. We wisten het al van het Recreatieschap en de Provincie. Dan toch

maar de boeren….?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=182452&h=Gemeentenbezuinigen-op-groen
Een mogelijkheid van besparen op de uitgaven is samenwerking…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3520815/2013/10/04/Eerste-grote-fusie-tussennatuurclubs.dhtml
De petitie was zaterdag 12/10 van 17:00 – 18:00 uur Amazing Stroopwafels “Nieuwe natuur” - wordt
woensdagnacht 16/10 herhaald.
http://www.rijnmond.nl/programmas/country-en-omstreken
RTV Rijnmond heeft nog meer oog voor de boeren, ook aan de noordrand is het hommeles:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-10-2013/rotterdamse-stadsboer-de-clinch-met-gemeente
Ik zou zeggen : leg maar in de Koedoodsehaven neer, hoewel hij kan met deze overvloedige regenval overal
wel komen….. een teken?
Of anders in het bouwdok bij de Heinenoordtunnel - genoeg ruimte en parkeerruimte ook…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2013/rotterdam-op-zoek-naar-plek-ark-van-noach
Van Rotterdamse Oogst ontvingen we ook nog deze algemene “bedankmail” die ik graag met jullie deel
http://us1.campaign-archive2.com/?u=a553947129034d2b1d3ddd5aa&id=62ab9eaac6&e=0bdb551bd4
AGENDA
Weinig te melden voor de agenda, de gemeenteraad komt pas eind november weer bij elkaar, van de
Buijtenlandtafel (de klankbordgroep die praat en nadenkt over onze polders) hoor je ook weinig en op
Provinciaal vlak ook stilte met de ontwerpen en plannen. Wel veel onderweg om intentie overeenkomsten voor
elkaar te krijgen heb ik begrepen en ook aan het opruimen en ontruimen geslagen. Zoals op de Vlakkenburg,
waar o.a. de natuurlijke lucht van scharrelvarkens bij die bureauboeren als hinderlijk wordt ervaren en er
“geruimd” moest worden. Dat zijn pas prioriteiten die men stelt.
Als ze nu eens zo voortvarend en heldhaftig de echte knelpunten bij de horens zouden vatten, zoals het
opruimen van de Rhoonse gifstort…..
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden.
Een volgende editie, hoofdzakelijk gewijd aan het om zich heen grijpende protest van boeren, burgers en
buitenlui tegen de ontpolderingsplannen van ons geliefde Buytenland van Rhoon. Meer en meer mensen
beginnen zich te keren tegen al die geldverslindende natuurplannen die alleen maar centen kosten en waarvan
niemand weet wie op termijn dat moet gaan onderhouden of betalen. Wie wordt er straks, als de boeren weg
zijn en de subsidies en budgetten verdampt met de kosten opgezadeld van een verloederd en vernietigd
landschap?
Het is geweldig om te zien hoeveel mensen uit deze regio, waar volgens de zogenaamde “kenners en
onderzoekers” best wel begrip en draagvlak onder is voor de plannen, in feite fel gekant zijn TEGEN de
ontpoldering en het onder water zetten van het gebied. Binnen een paar weken al 3000 handtekeningen
(vanmiddag 15:00 uur over de 3000), en dat alleen via wat krantenberichten en mond op mondreclame in de
sociale media. http://www.petities24.com/signatures/stop_project_buytenland_nu/

We hebben nog niet eens langs de deur geleurd of in winkelcentra gestaan - dit zijn allemaal “spontane”
reacties.
Ook heel mooi en interessant om te lezen zijn de opmerkingen en beweegredenen (over de 400) waarom
mensen zo tegen de plannen zijn, Soms emotioneel, soms inhoudelijk omdat men het gewoon niet begrijpt in
deze tijden van crisis http://www.petities24.com/forum/67960 . Best de moeite waard om de verschillende
meningen van de mensen eens door te lopen: meer dan 12,5% van de ondertekenaars neemt de moeite om
zijn/haar opmerking te plaatsen - dat is toch ook al een teken voor de politiek en de provinciaaltjes in Den
Haag.
Televisie
De actie van de Polderkinderen breidt zich gestaag uit over Nederland. Het aantal ondertekenaars van de
petitie blijft stijgen en de aandacht in de pers groeit gelijk op mee. Begon het eerst in de regionale bladen en
pers, inmiddels zijn ook de landelijke dagbladen en magazines op de actie terug gekomen en na Radio
Rijnmond is nu de televisie aan de beurt. Maandagmorgen vroeg komt het onderwerp tussen 07:00 en 09:00
uur in “Vandaag de dag” , de ochtenduitzending op Nederland 1. Kunt u het niet bekijken, dan is er later de
mogelijkheid het terug te zien via “uitzending gemist” http://tvblik.nl/vandaag-de-dag of hier
http://www.omroepwnl.nl/programmas/detail/vandaag-de-dag
Bladen
Het ingezonden stuk van Ab Greijn is overigens ook een op een overgenomen in de Dichtbij webkran:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3094380/plannen-rhoonse-buijtenland-dom-en-achterhaald-.aspx
Ook in de landelijke pers is een artikel verschenen in de Elsevier, een genommeerd blad onder de titel : De
Bedreigde Polders (zie bijlage). De schrijver ervan, Teo Toebosch, heeft meer van dit soort artikelen
geschreven en is zeer begaan met de cultuurhistorie van ons land. Hij heeft het artikel dan ook op zijn website
gezet en dat deel ik dan ook met u - u kunt daar eventueel ook uw commentaar, mening of aanvulling op
achterlaten: http://www.toeboscheigentijdschrift.nl/artikelen/geschiedenis/de+beemster+van+zuidholland+weg+voor+natuur/ .
Op zijn website is veel te lezen en ander beeldmateriaal dat de moeite waard is :
http://www.toeboscheigentijdschrift.nl
Nog zo’n voorvechter van het agrarische landschap die tegen de kunstmatige nieuwe natuur is, is de schrijver
van de graanrepubliek Frank Westerman. We hebben hem eerder al aan mogen horen over dit gebied in
samenwerking met Jan Brokken destijds tijdens een voordracht uit zijn werk. Als schrijver van het boek De
Graanrepubleik diet hij eenzelfde soort project in Groningen uit de doeken met alle nadelen vandien.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=183220&h=Westerman:geen-natuur-op-landbouwgrond
Websites
Er zijn verschillende websites die inmiddels de petitie hebben overgenomen en hun “fans” vragen om te
tekenen, zowel via facebook als anders:
https://www.facebook.com/AnDijvie.Biologisch
http://www.vtm-milieu.nl/Red_de_polders_van_Rhoon.html
https://www.facebook.com/De.Bomenridders
http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/2013/10/wintermarkt-en-petitie-voor-behoud.html

Maar er zijn er ook die dit niet willen omdat ze bang zijn in een “spagaat” te komen vanwege overlegstructuren
en netwerken waar ze in zitten.
Promotie
Mocht u de petitie willen promoten dan kan dat door deze link te delen met uw vrienden. Bekenden, familie,
gelijkgestemden etc http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu - als u een reply stuurt naar
mailto:wwarnaar@kabelfoon.nl kunnen we ook zorgen voor flyers.
De begroting voor Het Buytenland
Ik mocht ook de link naar de provinciale begroting 2014 ontvangen naar aanleiding van mijn vragen:
http://www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/sis/opendocument-sis.htm?llpos=433780561&llvol=0
Deze begroting wordt op 6 november behandelt in PS. Hierin treft u informatie over het Buijtenland van Rhoon
op pagina 143, onder de kop ‘Risico’s PMR - 750 ha natuur en recreatie’, maar tot concretisering in cijfers
komt het niet.
Maar als ik dan dit verhaal weer lees: http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/10/Kabinet-komt-nog-650miljoen-euro-tekort-1005181W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2013-1014|%20Kabinet_komt_nog_650_miljoen_euro_tekort dan denk ik : die eerste 120 miljoen hebben we hier voor
jullie op de plank liggen - streep door de plannen en pak je “winst”. Een win-win situatie, iedereen blij.
Nog meer begroting en financieel nieuws : Waterschapslasten
Het Waterschap Hollandse Delta is in de polders verantwoordelijk voro het onderhoud van sloten en wegen.
Elk jaar krijgen de bewoners en gebruikers binnen het gebied (de ingezetenen) daarvan een aanslag, de
waterschapsbelasting wlke geheven wordt via het SVHW.
Vanmorgen in de krant een heel artikel over hoe het werkt op Flakkee, waar ze belasting betalen maar bij
extreen weer nog steeds geen droge voeten hebben. Waarop ik eens nagevraagd heb hoe dat hier nu zit als
de polders omgetoverd worden naar natuurgebied.
Eigenaars van natuurgebieden betalen namelijk maar een fractie van wat u en ik en de boeren als ingelanden
betalen.
Natuur betaald €3,94 / ha systeemheffing (tegenover € 80,23/ha nu voor ongebouwd) en € 0,77 ha
wegenheffing (tegenover € 14,75/ha nu voor ongebouwd). De begroting moet echter wel sluitend zijn, dus als
er veel natuur wordt aangelegd (of om niet over gedaan) zullen de kosten voor onderhoud en waterafvoer op
de andere ingezetenen worden omgeslagen. En het onderhoud van natuur kost zelfs nog meer ook, want “de
boeren” zijn verplicht om baggerspecie te ontvangen, doen dat ook en verwerken het weer over het land - daar
waar natuurgebieden dat niet willen en het afgevoerd moet worden. Op kosten van..... Oftewel, nog eens meer
kosten ook voor iets wat we helemaal niet willen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=183254&h=Deltaboerenwillen-dienen-als-%C2%91polderwachters%C2%92
Lunchlezing over groene verdienmodellen
De PAL verzorgt een lunchlezing op vrijdagmiddag 25/10. Daarin komen de volgende zaken aan de orde;
Vragen die in de lezing en de aansluitende discussie aan bod zullen komen zijn:
 Hoe in deze publiek schrale tijden groenprojecten te financieren?
 Wat is daarbij de rol van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties?
 Kan de provincie stedelijke uitleg verbinden aan een groene tegenprestatie?
Voorafgaand aan de lezing kunt u vanaf 11.45 uur binnenlopen en gebruikmaken van de lunch.

De bijeenkomst duurt tot ongeveer 13.30 uur - meer info en oipgeven http://www.zuidholland.nl/agendapagina.htm?id=111232
LINKS:
De Groningers krijgen grond uit de pot van de overheid
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=182839&h=Groningenkrijgt-730-hectare-grond
Families met oud geld kopen grond voor boeren
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=152617
Dat was het wel weer voor deze keer. Ik ga de eerste verzending doen vóór een voetbalavondje Feyenoord.
Mooi weekeinde gewenst.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het gaat best goed en het gaat best hard met de petitie. In drie weken tijd al over de 4000 handtekeningen en
dat is 10% van de gewenste hoeveelheid. We kunnen best trots zijn op de volgende generatie als je ziet wat
ze allemaal al voor initiatieven hebben genomen en bereikt in de communicatie van hun “project”. En dat is
natuurlijk heel mooi.
Televisie & Radio aandacht.
Na het programma en de aandacht bij Radio Rijnmond, blijkt er inmiddels ook landelijke belangstelling van de
media voor de actievoerende kinderen en boeren.
Een aantal van hen was maandag j.l. te zien in het ochtendmagazine “Vandaag de dag” - heel goed verwoord
en ook een positieve bijdrage daaraan door wethouder van Praag.
http://www.omroepwnl.nl/video/fragment/vandaag-de-dag-polder__POMS_WNL_416246 die aangeeft dat de
polders niet zonder landbouw en boeren kunnen. Klasse.
Nog meer aandacht op de televisie kwam er van SBS 6 met het Hart van Nederland programma. Hiervoor zijn
woensdagmorgen 23/10 de opnames gemaakt.
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2013/stop-project-buytenland-nu/ en is een artikel op
de website geplaatst. In de reportage een goed beeld van het waarom het een onzinnig plan is, en dat de
boeren voor een fractie van de kosten een beter alternatief hebben. Sharona en Marielle hebben ook aandacht
besteed aan de onzin om aan de ene kant van de dijk de bestaande recreatieve voorzieningen (spartelbadje,
bankjes etc.) weg te bezuiningen en 120 miljoen aan de andere kant van de dijk te invensteren in nieuwe
recreatie. Onzin en nodeloze geldverspilling natuurlijk. Goed gedaan van onze poldermeiden. Kijk zelf de
reportage nog maar even na bij uitzending gemist: http://www.hartvannederland.nl/archief/2013/vroege-editievan-23-oktober-2013/ vanaf minuut 14:00 ongeveer.
Rotterdamse Oogst
Ook kwam deze maandag via Rotterdamse Oogst het artikel in Vers Beton uit, een Rotterdams
maandmagazine waarin de noodzaak en het nut van de polders werden toegelicht en er een appèl werd
gedaan op de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen, om het tij ten goede te keren
http://versbeton.nl/2013/10/wij-willen-boeren/

Op het Rotterdamse Oogst festival is er zelfs een lied over gemaakt dat vanuit de bakfiets ten gehore is
gebracht aan de bezoekers van het festival onder de titel: “laat die boeren lekker boeren”!!! Kijk maar hier…..
https://www.youtube.com/watch?v=aNkI1i-_4eI
Nog een lied van dezelfde groep is “wij willen boeren die kunnen boeren” :
http://www.youtube.com/watch?v=rFHZLMxJLh8&feature=youtu.be
En vandaag mochten we weer een nieuwe uitgave begroeten van Waldorf, “Boerensyndroom” :
https://www.youtube.com/watch?v=mBX8vC9aFRg
De Boer zoekt jou : https://www.youtube.com/watch?v=0T9ux9V95w4
En de boer zoekt geen vrouw ! : https://www.youtube.com/watch?v=6irdqTyu3QU
Er zal op komende Oogst festivals en Poldermarkten ook geflyerd gaan worden. Tevens zal er geregeld in
winkels aandacht gevraagd gaan worden waar de actievoerende jongeren met flyers, intekenlijsten en een
laptop voor online registratie aanwezig zullen zijn.
De eerste ondernemer die daarvoor zijn deuren open zet is (niet toevallig - hij is altijd erg meedenkend en
begaan met Albrandswaardse initiatieven) is Olaf Bruinenberg van de MCD Rhoon waar ze zaterdag 26
oktober aanwezig zijn.
Steun vanuit andere verenigingen en groeperingen
Het is wel verdacht stil vanuit zowel de Provincie als de Klankbordgroep Buitenlandtafel, waarvan je toch zou
verwachten dat die onderhand een reactie zouden geven of kontakt zoeken naar aanleiding van dit hele
voorgaande verhaal. Als je met een plan voor dit gebied aan de gang gaat maar je ziet en hoort ondertussen
hoeveel weerstand er tegen de plannen is, zou je toch denken dat er met de initiatiefnemers van deze actie
kontakt zou worden gezocht. Zoveel handtekeningen en zoveel negatieve opmerkingen jegens de provinciale
plannen moet toch ook bij hen grote vraagtekens zetten of er ooit draagvlak en haalbaarheid zal komen voor
de plannen. En of ze daar ooit op enige manier verandering of een bijdrage aan zouden kunnen en willen
leveren. En dat geldt natuurlijk ook voor de verenigingen die zich in willen zetten voor de polders, te weten de
vereniging Albrandswaards Landschap en de Carnisse Grienden. Tot hoe lang blijven die “doof” voor de stem
van het publiek? Ik zou ze willen uitnodigen eens naar de meningen van de ondertekenaars te kijken op
http://www.petities24.com/forum/67960
Waarmee voor mezelf wel duidelijk is dat het goed is geweest niet in de Klankbordgroep plaats te willen
nemen. Dat is het risico als je in de Buijtenlandtafel zitting neemt. Je mag dan eigenlijk niet voor je eigen
mening uitkomen. Conformeren en de gezamenlijke standpunten onderschrijven noemen ze dat dan.
Het mag toch onderhand duidelijk zijn dat, niet alleen hier maar ook elders in het land, het omzetten van
vruchtbare akkers naar natte natuur en andersoortige bestemmingen steeds meer op weerstand en bezwaren
stuit, niet in het minst vanwege de geldverspilling die ermee gemoeid is? Ziende blind en horend doof.
In dat kader was het goed om vandaag in De Schakel te lezen dat het PPA (Platform Polders Albrandswaard)
wel achter de petitie staat. Overigens ook een club poldersympathisanten die er bewust voor gekozen hebben
om géén deel uit te maken van de Buijtenlandtafel omdat ze bang waren dan monddood te worden gemaakt
en gedwongen zouden worden tot het sluiten van compromissen. Het artikel uit de Schakel heb ik dan ook
bijgesloten.
Geldt ook voor de Hedwigepolder
Ook dat blijft onverminderd actueel omdat er veel bezwaren tegen deze ontpoldering zijn. We noemen daarom
het Buytenland van Rhoon ook wel Hedwige 2.
De geleerden denken dat de daar gewenste nieuwe natuur en opdrachten niet haalbaar zijn, maar de groene

lobby en tekentafelterroristen zeggen natuurlijk van wel. Die gaan het liefst gewoon aan de slag en als dan
blijkt dat er niet uitkomt wat ze bedacht hebben gaan ze weer met een ander speeltje aan de slag. Bij Een
Vandaag was daar het volgende over :
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47561/_gewenste_natuur_hedwigepolder_zal_niet_ontstaan_
Typerend is de uitspraak van de hoogleraar Waterbouwkunde, dat de ambtenaren de onderzoeken zo
interpreteren en aanpassen dat het hen beter past. Dat komt ons heel bekend voor, want zodra we hier een
steekhoudende tegenargumentatie hadden werd er onderzoek naar gedaan en dan was de uitkomst altijd in
het voordeel van de plannen. Of dat nu ging over muggenplagen, helofietenfilters, afbraak nutriënten, gifstort,
belevingswaardenonderzoek, draagvlak etc. : altijd was de uitslag en door gestuurde vraagstelling en
opdrachtomschrijving wel bagitelliserend. Er zijn in de afgelopen jaren meer dan 80 (!!!) onderzoeken en
rapporten verschenen over dit gebied maar dat was nooit negatief voor de plannen. En zoja dan werd er niets
mee gedaan, zoals met het advies van Dirk Symons, de Rijksadviseur voor het Landschap. “Dáár willen
groene lobby en provincie heen dus dát moet de uitkomst van het onderzoek worden!”
Artikel Frank Westerman : “Natuur niet in vruchtbare polders”
De vorige Polderkolder had ik al een link naar een vooraankondiging van het artikel in Nieuwe Oogst
meegezonden, maar voor de volledigheid hierbij het gehele artikel. Ook weer lezenswaard en een goede
onderbouwing waarom hij (en ook wij hier) tegen het ontpolderen zijn voor natuur in deze tijden. We hebben
hem hier al eens voor een lezing gehad, evenals Jan Brokken, en misschien dat ze nog maar eens langs
moeten komen.
Communicatie is een vak…..
Het Zuid-Hollands Landschap heeft een communicatiebureau in de arm genomen om hun plannen te helpen
verkopen aan de bewoners van deze regio. Netjes omschreven als “het verminderen van de weerstand in de
streek” - nou, gezien al het bovenstaande nog genoeg te doen http://www.zw3communicatie.nl/node/45
Eén voordeel hebben ze, slechter dan de communicatie vanuit de provincie kan het bijna niet. De website staat
alweer een paar maanden droog. Er staat iemand bij “contact” die al een tijdje weg is en een ander, die naar
voren worden geschoven op TV bij Hart van Nederland, staat er weer niet bij. Ook de serie maandelijkse
interviews in de lokale Schakel met positief nieuws van voorstanders is blijkbaar opgehouden te bestaan.
http://www.buijtenland.nl/content/de-schakel
LINKS
Ook de Nieuwe Oogst doet regelmatig verslag van de stand van zaken…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=183345&h=Meer-dan3.600-tekenen-tegen-Buijtenland
In Pernis, of all places, werd in het park een bever gevonden die het er goed naar zijn zin had…
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/nieuws/article//bever-in-pernis/
Het bericht in de Nieuwe Oogst en Omroep Zeeland over de Hedwigepolder : bedachte natuur lukt niet
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=183541&h='Bedachtenatuur-Hedwigepolder-lukt-niet'
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-10-22/551207/alleen-riet-hedwigepolder-doorontpoldering#.UmjSi6xD0aM
Lancering van een website over het Kierbesluit : www.kierharingvliet.nl
Op ons eiland is het inmiddels toegestaan om op Vossen te gaan jagen…… oppassen geblazen voor de
bewobners van de Vossenburg
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-10-2013/vossenjacht-heerjansdam-geopend

AGENDA:
25 oktober
Lunchlezing Groene Verdienmodellen
holland.nl/agendapagina.htm?id=111232

http://www.zuid-

05 november Meet & Greet dag BijTeun over Plattelandstoerisme
http://www.bijteun.nl/mails/show/139#.Uma4b7vCSmR Belééf Nederland!
Dat was het wel weer voor vandaag - we gaan gauw over tot de orde van het werk. Tot een volgende
Polderkolder.

Polderkolder 296.000
Beste polderburen en belangstellenden,
Niet schrikken, u heeft geen 295.705 Polderkolders gemist - ik vind toch al dat er genoeg verschijnen - maar
met het getal 6.000 heb ik aan w8ille geven dat we inmiddels de 6.000

handtekeningen voor de

petitie voorbij zijn. Een hartstikke mooi resultaat en het blijft maar doorgaan.
De aandacht in de media blijft groeien en ook de kinderen zelf zijn op allerlei manieren bezig via “nieuwe
media” steun te zoeken voor hun project, namelijk het redden van de polders van Rhoon.
Website
Het communiceren van de “url” van de petitiewebsite was wat moeilijk, want de “extensie’ achter het webadres
is nogal omslachtig en kan makkelijk tot fouten leiden bij het intypen ervan. Vandaar dat ze gezocht hebben
aar een andere oplossing, namelijk het opzetten van een website met een makkelijke naam.

WWW.REDPOLDERSRHOON.NL
Makkelijker konden de kinderen het niet verzinnen. Met behulp van vrienden en kennissen zijn ze er in
geslaagd binnen heel korte tijd zowel de domeinnaam te registreren als een simpele website op te zetten
waardoor direct gelinkt kan worden naar het juiste adres voor de petitie.
Facebook
Ook een populair communicatiemiddel dat vooral gebruikt zal worden om documenten, interviews, foto’s,
filmpjes en andere zaken met de Polderfans te delen. Is deze week de lucht in gegaan en de eerste
“heldendaden” en interviews zijn er al op terug te lezen. Wordt “vriend” van de polderkinderen door de pagina
te “liken” en blijf op de hoogte via de link https://www.facebook.com/redpoldersrhoon . Binnen een paar dagen
zitten we al op 400 “likes” dus dat begint ook te lopen.
Twitter
Nog een “modern” en nieuw medium dat door de kinderen is ingezet en waarmee ze een groot bereik denken
te hebben. Is pas een dag of wat in de lucht, maar ook daar zullen korte berichten mee naar buiten worden
gebracht. Zie hier https://twitter.com/redpoldersrhoon
Zoals u ziet wordt in alle communicatie de term “RED POLDERS RHOON” gebruikt hetgeen het allemaal
makkelijk en bheersbaar maakt. Slim bezig.
In de media , door de ether en op straat
Overal kunt u de polderkinderen tegen komen. Om ze herkenbaar te maken en een gezicht te geven zullen er
komend weekeinde wat foto’s worden gemaakt die, voorzien van een stukje tekst en motivatie op de website
worden gezet. Dat maakt het voor u, als betrokken sympathisant, ook leuker. Wies zijn dat dan.

Verder kunt u ze op straat of in winkelcentra tegen komen - als er tijd voor is, moeten ook hun studie volgen
en/of werken, zijn ze op pad voor de polders en hun toekomst. Zo zijn ze morgen aanwezig bij de Rotterdamse
Oogstmarkt op het Noordplein (http://www.rotterdam.nl/evenement:11488_rotterdamse_oogstmarkt) om te
flyeren, handtekeningen te verzamelen en uitleg te geven. Afgelopen week ook bij RTV Albrandswaard en
EXXact FM (Barendrecht) te gast en er zijn contacten om ook weer op de landelijke televisie en in de landelijke
dag- en weekbladen te komen met reportages en interviews. Zoals in Boerderij Vandaag, waarvan ik alleen
het artikel heb bijgesloten - de foto, hoe mooi ook, heb ik vanwege de grootte even gelaten voor wat die was.
Komt wel op hun website.
Bijgesloten vindt u ook 2 artikelen uit De Schakel van afgelopen week. De column van wethouder van Praag
en een ingezonden brief van ‘’een van de polderkinderen, Leon Kooijman. Bij wethouder van Praag worden
van verschillende kanten vraagtekens gezet omdat men van mening is dat het meer verkiezingsretoriek is dan
daadwerkelijk stappen nemen om de boeren te helpen in hun (ongelijke) strijd tegen de machtige provincie.
Toch heb ik de hoop en ben ik van mening dat hij, gezien alle feiten en kennis die er inmiddels met hem
gedeeld is, een omslag in denken heeft gemaakt en op deze positieve wijze probeert om een oplossing te
vinden voor de zittende boeren waarbij voor hen een andere en betere rol is weggelegd dan beheerder en
toezichthouder op moerassen. Want hij ziet ook wel dat dat het niet gaat worden, de boeren moeten, om te
kunnen blijven zitten en hun bijdrage te leveren aan de plannen ook voor een deel “commercieel” hun
gewassen kunnen telen en vermarkten als basis voor een gezond boerenbedrijf.
Reacties op Polderkolder 295
Een aantal reacties op alle ontwikkelingen van de laatste tijd, waarvan enkele vertrouwelijke, maar ook wat
opmerkingen om te delen denk ik:
Misschien vind jij deze ook interessant, de agenda van de commissie Groen en Water van provincie Zuid-Holland van
gisteren:
n467.nl/opendocument-sis.htm?llpos=437583638&llvol=-2000
Opvallend wat daar tegelijk binnenkomt: het advies van PAL en protestbrieven van allerlei clubs die doen aan vrijwillig
landschapsbeheer. De overkoepelende stichting, die nota bene ooit samen met de provincie is opgericht, heft zichzelf op
omdat ze geen geld meer krijgt. Kortom: vrijwillig landschapsbeheer wordt de nek omgedraaid terwijl in het Buytenland
met miljoenen wordt gesmeten zonder enig respect voor de bewoners. Zelf doen wordt onmogelijk gemaakt, er is alleen
geld voor dwingelandij en imagopoetsen. Hoe blind kunnen statenleden zijn?
Ook heel interessant was dit bericht en deze link…..
Misschien iets voor de polderkolder?
http://www.youtube.com/watch?v=i0Poh5QhDYY
Andere koek dan die top-down achterhaalde plannen van die hokjesdenkers hier
Dan ook nog deze, die bij verschillende voorstanders van Stadslandbouw en de mensen van Rotterdamse
Oogst wellicht de wenkbrauwen zal doen fronsen:
Bijgaand een artikeltje uit de Volkskrant over stadslandbouw (of moet ik zeggen
volkstuintjes?).
Het lijkt mij dat er iets loos is met de motivatie om cultuurlandschap te
veranderen in nieuwe natuur:
1. Compensatie voor MV2: is inmiddels achterhaald, compensatie heeft elders
plaats gevonden.

2. Recreatie: recreatiebehoefte is niet objectief aangetoond, beheer is niet
geregeld, sluiting Hoge Veld.
3. Stadslandbouw: zie artikel
blijft over
4.

"Democratische"

besluitvorming (achterkamertjes afspraken) en Prestige

En nog een bericht dat Sharona en Marielle de Klerk aanwezig waren boij een discussie en werklunch in het
Provinciehuis. De foto was wat groot, niet bijgesloten:
Ik stuur deze foto misschien heb jij er wat aan !
Deze dames waren in het Provincie huis en reageerde in de discussie over De Groene
verdienmodellen bij de Pal -lunchlezing vandaag. Zij kregen bijval van enkele pzh
bestuurders,die nog in politieke discussie gaan.
Goed moment aanwezig. Er is een kantel situatie gaande, Door gaan met jullie actie

Er is nieuws van de provincie….
Nou ja, er is wat op de website www.buijtenland.nl geplaatst sinds maanden, namelijk een “impressie van het
bestuurlijk overleg” - het zal verre van compleet zijn, zo is me ook al bekend, maar goed het is weer wat op
http://www.buijtenland.nl/nieuws/328 . Volgens het verhaal zijn ze interactief op weg met een aantal
ondernemers die dan in 2014 een bedrijfsplan “in moeten leveren” ter goedkeuring. Of de provincie verstand
heeft van agrarische bedrijfsvoering - ze kunnen zelf nog niet eens bestaande natuur en recreatie overeind
houden en zouden dan wel inzicht hebben in het runnen van een boerenbedrijf. Dus gaan ze het laten
beoordelen. “Deze plannen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen op het gebied van
biologische landbouw, recreatie, natuur en economie” dus daar loopt het al spaak want hiermee kun je nooit uit
de voeten. Maar laat ze maar lekker zo doorpraten en top-down plannen maken, des te groter zal het verzet
zijn.
LINKS:
De mailcampagne van Rotterdamse Oogst met aankondiging oogstmarkt en de aandacht voor de boeren in
Rhoon….
http://us1.campaign-archive1.com/?u=a553947129034d2b1d3ddd5aa&id=8fff7b454e&e=0bdb551bd4
Wij wilen het hier ook zo inrichten maar dat is niet natuurlijk genoeg volgens de kenners. Liever 120 miljoen
over de balk….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=184292&h=Akkervogelsvinden-Hoeksche-Waard
Nieuwe vak op school : de smaak van groenten…….. zo ver staan kinderen van de boerennatuur af
http://www.rijnmond.nl/nieuws/29-10-2013/smaakles-op-school-als-groentepromotie
AGENDA:
02 november Rotterdamse Oogstmarkt
http://www.rotterdam.nl/evenement:11488_rotterdamse_oogstmarkt
20 november Algemene Ledenvergadering Vereniging Albrandswaards Landschap
14 december Kerstpoldermarkt in Poortugaal

Dat was het wel weer voor vandaag - blijf in uw kennis, vrienden en familiekring aandacht vragen voor de
petitie! Samen staan we sterker!

Polderkolder 297
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
De kinderen blijven in de belangstelling staan en handtekeningen scoren voor de petitie. De aantalen
ondertekeningen alsmede reacties op de plannen blijven oplopen en ook de aandacht in de media gaat gelijk
mee op. Bij het verschijnen van deze Polderkolder staat de teller op bijna 7000 handtekeningen en 740
opmerkingen. Vooral de laatste geven de gevoelens van de sympathiserende bewoners en belangstellenden
heel goed weer.
Daarnaast mochten we afgelopen zaterdag 2 mooie artikelen teruglezen in de Nieuwe Oogst (de bijdrage van
de Rotterdamse Oogst welke we eerder publiceerden) en ook een hele pagina in De Telegraaf waarin de
voorvechters van de polder Adriaan Geuze en Marinke Steenhuis aan het woord kwamen. Beiden zijn om hun
mening inzake het Buytenland van Rhoon gevraagd en die liet aan duidelijk niets te wensen over. Bekende
namen in Landschapsarchitectland die ook aangeven niet te begrijpen wat de Provincie behelst om dit gebied
hier op de schop te nemen. Zie de verschillende bijlagen, waarbij het artikel uit de Telegraaf vanwege de
omvang in tweeën gedeeld is. Het artikel in de Telegraaf werd digitaal aangekondigd - de 60 reacties
daaronder spreken ook voor zich…..
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/22023073/__Behekst_door_moerasspook__.html#comment-2402664
Ook deze week weer nieuws in de lokale bladen zoals o.a. in De Botlek 2 (zie bijlage) en De Schakel met 2
ingezonden stukken (in bijlage).
Vragen van de PVV fractie aan de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
De PVV is alle plannen rond het Buytenland meer dan zat. Ze hebben dan ook vragen gesteld omtrent het feit
dat “De Milieumaffia” een groot deel van deze polders wil omvormen tot moeras. De eisen dan ook dat de
plannen zo snel mogelik van tafel gaan. Zie ook dit artikel van vandaag:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=184995&h=PVV:milieumaffia-eist-ontpoldering-Rhoon
Reactie Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH).
In de Telegraaf van vandaag een ingezonden stuk als reactie op het artikel “moerasspook” uit de Telegraaf
van 2/11. Ik heb het bijgesloten ook. Geschreven door de directeur van Natuur & Milieu Zuid-Holland (NMZH)
Alex Ouwehand. Daarin geeft hij aan een heel andere zienswijze te hebben dat hetgeen er door Adriaan
Geuze en Marinke Steenhuis naar voren is gebracht. Ook hier geven we aandacht aan hoor en wederhoor,
maar hij vertelt niet de hele waarheid. Want waarom is Natuur & Milieu destijds gezwicht met het “Groene
Polderen” voor de provincie en niet meer in verzet gegaan met bezwaarprocedures zoals bij de A4 MiddenDelfland en de Schiezone? Omdat de Provincie dreigde de subsidie in te trekken is NMZH overstag gegaan en
heeft eieren voor zijn geld gekozen. Zijn toen zogenaamd tot inkeer gekomen en mee gaan praten met de
provincie over alle plannen en hebben het document “Visie en vertrouwen” ondertekend. En zijn, zoals hij
terecht opmerkt, ook niet bij de Raad van State in beroep gegaan verder om dezelfde reden. Niet uit weelde of
overtuiging, maar meer omdat ze anders geen geld meer zouden krijgen, daar waar de bijdrage vanuit de
Provinciale subsidiepot voor hen substantieel was.
Vereniging Albrandswaards Landschap
Heeft binnenkort haar ledenvergadering op 20 november aangekondigd en in de aanloop daartoe heeft Thedie
Binder de vraag gesteld op hun website hoe de vergadering en leden staan tegenover de actie van de
Polderkinderen. In een eerder stadium heeft het VAWL aangegeven voor het overleg te zijn en niet van de

actie en niet te willen tornen aan bestaande afspraken en plannen. Maar te willen meebewegen om zo de
zaken zoveel mogelijk “ten goede” te keren, wat dat dan ook zijn mag. Thedie heeft ze de begrijpelijke vraag
gesteld of zij, gezien de ontwikkelingen van de laatste maand en de hoeveelheid handtekeningen en
opmerkingen bij de petitie, hun eerder ingenomen positie niet moeten bijstellen en de Polderkinderen
uitnodigen op deze ALV om hun mening te horen.
http://www.albrandswaardslandschap.nl/werkgroepen/werkgroep-buijtenland/verslaglegging-buijtenlandtafel-1oktober/
Als initiator van de Buijtenlandtafel hebben ze inmiddels ook een bijeenkomst gehad waarvan een en ander op
papier is gezet en gepubliceerd en op 16 oktober ook besproken bij het bestuurlijk overleg (hoewel je van het
document van de Buytenlandtafel in de “Impressies” door de Provincie weinig kan terugvinden
http://www.buijtenland.nl/nieuws/328 ). Ik heb het maar even in pdf bijgesloten omdat in sommige “browsers”
het document niet goed wordt weergegeven.
Reacties op Polderkolder 296.000
Onderstaande reactie werpt weer een heel ander licht op het nut en de noodzaak van voedselproductie dicht
bij de stad waar ik nog niet aan gedacht had:
Als trouw lezer van uw "Polderkolders" het volgende;
Onlangs zocht ik op internet naar meer informatie over "Backcasting: Transitie
naar duurzame energie en kleinere voetafdruk in Rotterdam".
http://www.uwiki.nl/wiki/Rotterdam_EnergieTransitie_Plan:Backcasting:_Transitie_naar_duur
zame_energie_en_kleinere_voetafdruk_in_Rotterdam

In het overzicht wordt een stappenplan 2011 t/m 2030 gepresenteerd waaruit
duidelijk wordt hoe Rotterdam in 2030 het doel bereikt! Het doel: "Rotterdam
produceert duurzame energie en een kleinere voetafdruk".
Een van de tussendoelstellingen luidt:
In 2026 moet het volgende zijn gerealiseerd: 50% van het voedsel wordt lokaal
geproduceerd ( < 20 km )!!!
Zou Rotterdam zich realiseren dat deze doelstelling zich niet laat verenigen met
het onderwater zetten van agrarische grond binnen de 20km van de stad?
Wellicht bent u van bovenstaand op de hoogte en voegt mijn bericht niets toe. Het
kan ook zijn dat mijn interpretatie van stap 2026 niet juist is! In ieder geval
voelde ik de behoefte het u als ingewijde mede te delen.
Veel succes met uw niet aflatende strijd tegen de burocratie. Ik hoop met succes!
Waaruit blijkt dat de lezers van de Polderkolder meedenkers zijn die zich niet van alles wijs laten maken door
de ambtenarij……
En dan ook deze reactie en bijlage nog van een trouwe fan - met bijlage uit de Volkskrant over de
Oostvaardersplassen….
Nieuwe natuur moet worden gemanipuleerd, anders gaat het niet goed.
Ook vandaag dit schrijven ontvangen, inclusief een knipsel uit de Telegraaf over het toenemend aantal vliegen
in de buurt van natte natuur…..

Behalve een stukje verweer van de natuur en milieufederatie Zuid Holland, die over het
Buytenland hun uitleg geeft, staat in de Telegraaf ook dit stukje vandaag in de krant.
Een mooie toekomst voor de omwonenden van het Buytenland. Ik ga niet Zwarte Pieten
natuurlijk, maar het zijn wel zwarte vliegen…. (zie bijlage
20131106_Telegraaf_Flat_vliegen)

In de laatste Polderkolder mocht ik u berichten over het afnemend aantal broedvogels in nieuwe natte
natuurgebieden die door grote grazers worden “onderhouden”….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3537261/2013/11/02/Teruggang-broedvogels-is-offer-voormoeras.dhtml
Voortgang Project Buijtenland en Voortgangsrapportages
Ik kreeg een link binnen die verwijst naar de Tweede Kamerstukken waarin een hele serie
Voortgangsrapportages over de Tweede Maasvlakte, PMRproject en ook over het Buijtenland van Rhoon. Ik
heb de pdf van de laatste maar niet bijgesloten, was weer ruim 2Mb. Een lezenswaardig verhaal weer met
natuurlijk veel copy/paste werk maar ook wat nieuwe feiten. Voor alle stukken en stand van zaken verwijs ik
naar deze link : De laatste pdf in het rijtje is die van het Buijtenland van Rhoon:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2013Z19232&did=2013D39773
BOCL
Van de Bewoners Organisatie Charloisse Lagedijk mocht ik een strakke Nieuwsbrief ontvangen met diverse
wetenswaardigheden uit het Rotterdamse die ook ons aangaan dus heb ik gevraagd of ik e.e.a. met mijn
lezers mocht delen. En dat mocht….. (P.S. - ze hebben ook de petitie onder de aandacht daar gebracht)

GROENE VERBINDING
Intussen vordert de bouw van de Groene Verbinding ook gestaag. De groene verbinding is een brug die
Rotterdam-Zuid moet gaan verbinden met het groen buiten de stad, het Buijtenland van Rhoon en andere
natuur langs de Oude Maas. Vandaar de naam Groene Verbinding. Wandelaars en fietsers kunnen straks
vanaf Rotterdam via een brug over de Betuwelijn en de A15 naar het Buijtenland van Rhoon. De verbinding
komt ter hoogte van de wijken Pendrecht in Charlois en Portland in de Albrandswaard. De Stadsregio
Rotterdam is opdrachtgever van het project. U vind heel veel foto`s van de bouw op onze facebook pagina
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.391137387658660.1073741830.390866444352421&type=3
Verder is er op deze website ook veel info te vinden http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding

BLAUWE VERBINDING
Een ander project waaraan in ons gebied wordt gewerkt is de Blauwe Verbinding. Het gaat hier om een
recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als
waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden. Deze vaarroute zal
de leefbaarheid in Charlois aanzienlijk verbeteren. Het project heeft een looptijd van tien jaar en wordt in zes
deelprojecten uitgevoerd. Donderdag 3 oktober is de aannemer gestart met het heien van de funderingspalen
voor de sluis.
Drie bruggen zijn klaar en in gebruik genomen. Bij de Keyenbrug is de omgeving rond de brug ook bijna weer
op orde. Het water is daar nu met elkaar verbonden. Aan de Maeterlinckweg is dat nog niet zo, omdat er nog
een fietsbrug moet worden aangelegd en een sluis. De werkzaamheden voor de sluis zijn gestart aan het
Havenspoorpad. De sluis, die met de hand te bedienen is, bestaat uit twee stuwen, die het hoogteverschil in
het water aan beide kanten moet opvangen. Naar verwachting is deze sluis eind van het jaar gereed. Van de
aanleg van de Blauwe Verbinding zijn ook weer heel veel foto`s te vinden op onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406179309487801.1073741838.390866444352421&type=3
Verder vind u veel info op de site van de gemeente http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding
LINKS in de Media
Op de website van Nieuwe Oogst maandag een weergave van de polderkolder en het persbericht over de
Polderkinderen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=184535&h=Actie-tegenBuijtenland-komt-op-stoom
Idem in De Botlek
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/november/04/belangrijk_nieuws_van_quot_de_polderkinderen_quot
Dichtbij :
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3151427/belangrijk-nieuws-van-de-polderkinderen.aspx
Het artikel in de Telegraaf werd digitaal aangekondigd - de 60 reacties daaronder spreken ook voor zich…..
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/22023073/__Behekst_door_moerasspook__.html#comment-2402664
De subsidiepotten raken leeg en dan gaan ze elkaar maar beginnen af te troeven om zichzelf beter te
profileren
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/campaign/item/detail/1833022/52312/Natuurmonumenten-stuurt-Dijksmabrief-over-concurrent-Staatsbosbeheer.dhtml
Ook de Provincie weet niet hoe ze het huidhoudboekje rond moet breien of waar de subsidieplafonds moeten
liggen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=184861&h=Onduidelijkhei
d-groengelden-Zuid-Holland

Hele hordes groene subsidietrekkers hebben bij de Provincie geklaagd over de opheffeing Stichting
Landschapsbeheer….. (zie bespreekstukken)
http://www.zuid-holland.nl/PS_-__Agenda/opendocument-sis.htm?llpos=438826186&llvol=-2000
Over het weer : het is nat en er zitten ook hier nog aardappels in de grond, een slechte zaak….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-11-2013/boeren-vrezen-meer-schade-na-hevige-regenval
AGENDA:
17 november Excursie Science Center Delft Vereniging Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;4
20 november Ledenvergadering Vereniging Albrandswaards Landschap
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/algemene-leden-vergadering
22 november PAL Lunchlezing “Groen verdienen” - in het Provinciehuis 12.30 uur in de Statenzaal van het
provinciehuis http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=111777 Inloop 11.45 uur en tot
12.30 uur lunch in de centrale hal
(http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2013Vergroenen-en-verdienen-1061.pdf
28 november Brainstorm Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/buijtenland-van-rhoon
14 december Kerstpoldermarkt Poortugaal - deelname Polderkinderen - zie ook deze site
http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
Dat was het wel weer denk ik - we gaan door in de strijd voor het behoud van de polders.
Als iedereen die de petitie heeft ondertekend nu eens 5 vrienden, kennissen of familieleden ertoe beweegt
hetzelfde te doen zitten we zo over de 40.000…..
Dus…. zegt het voort !

Polderkolder 298
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het begint ook mij af en toe te duizelen als je alle reacties leest en ziet wat je onder ogen krijgt via de mail. Het
begrip voor de ontpoldering bij het grote publiek is niet aanwezig, en men begint zich nu pas een beetje te
realiseren wat er te gebeuren staat. Blijkbaar is het tot op heden de ver van mijn bed show geweest, maar door
de actie van de polderkinderen en de aandacht in de lokale en landelijke pers begint het besef te groeien dat
dit niet kan. Iets dat direct betrokkenen al veel langer roepen natuurlijk, maar tot op heden nog met weinig
resulaat.
De Petitie van de Polderkinderen
We zijn inmiddels de 8000 sympathiebetuigingen al gepasseerd en ook het aantal op- en aanmerkingen op
alle provinciale plannen loopt recht evenredig mee (ca. 10% van de bezoekers neemt de moeite een
persoonlijke reactie te plaatsen en daar zitten een aantal scherpe bij). Weer een mooie mijlpaal en het gaat
maar door. Komend weekeinde zullen de polderkinderen weer fysiek aanwezig zijn ergens in de regio om hun
pleidooi kracht bij te zetten en beschikbaar te zijn voor vragen. De uitgelezen mogelijkheid kennis te maken en
tevens voor mensen zonder internet en/of mail de gelegenheid om handtekeninglijsten in te vullen en/of online

via een laptop of I-pad de petitie in te vullen. Zaterdag 16 november zijn ze te gast bij Intratuin Rhoon,
waarvoor onze hartelijke dank!
Kwartetten voor gevorderden : De Rhoonse blubberput
Een leuke link kregen de dames van www.redpoldersrhoon.nl binnen van Kees Pieters waarin hij hen
attendeert op zijn website. Hij heeft een kwartetspel gemaakt van een aantal geldverslindende projecten die op
de helling zouden moeten en heeft het o.a. over de Rhoonse blubberput (niet te verwarren met de
Rotterdamse blunderput) van 120 miljoen. Een mooi verhaal en leuk vormgegeven idee.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/politiek-kwartetten-voor-gevorderden#_edn1. Hierbij het kwartetspel
met o.a. de Rhoonse blubberput http://www.hetwesten5xfailliet.nl/images/verspilling-kwartetten.png
Reacties
Over de petitie…….
Ik zeg het voort en praat erover. Heb de petitie doorgestuurd.
Volhouden! Vooral het punt voedselproductie dicht bij de stad is belangrijk voor de
toekomst!
Nu nog een item op televisie!
Dus.... zegt het voort !
Vr.Gr.

Over de ontsluitingsweg…..
Gaat het nu over een fietspad of over een toegangsweg voor alle verkeer? Ze moeten zo wel
over de pijpenstraat, ik neem aan dat zij zich dat realiseren (aanleg, onderhoud
leidingen en max. druk etc.) Dat fietspad door de 6 Ha. ligt er al voor een groot deel.
Is die boekwaarde ook € 100,- / m2 zoals bij de vraagprijs aan………………?
Zo te lezen wordt de gemeente toch weer onder druk gezet door de provincie en de
stadsregio. (Punt d.) en hebben zij zelf helemaal niets in te brengen. De grote vraag is
wanneer de Essendijk "geknipt" wordt, want die vraag ligt al heel lang bij wethouder Van
Ginkel en die wil er voorlopig om de een of andere reden niets van weten.
Het scheelt wel een rotonde, want ze sluiten aan op de bestaande, maar als er een extra
brug over de pijpenstraat moet komen kast dat nog veel meer. Ik denk dat een extra
rotonde zo kort na de tunnel verkeerstechnisch niet kan. Zodra de nieuwe toegangsweg
wordt doorgetrokken tot aan de Essendijk komt er wel degelijk sluipverkeer als er geen
knip is. Krijgen wij weer een overkoepelend orgaan? Niemand vraagt zich af wat dat gaat
kosten (heel veel) en of dat wel in de begroting zit. Niet dus. Het gaat dus ten koste
van de inrichting.
Met vriendelijke groet,

Over de 12e Voortgangsrapportage
Wim Gé,
Wanneer je die stukken voor de Tweede Kamer zo leest lijkt alle energie die er nog gestopt wordt om mogelijke
wijziging/planaanpassing te krijgen verloren energie. Dat betekent natuurlijk niet dat je het niet moet doen, maar ik ben

toch bang dat de TK alle goed voorbereide stukken als hamerstukken afwerkt. Wij zullen het wel horen op 13 december
van ………. en consorten. Maar die leven toch in een andere waarheid.
Ik denk dat de handtekeningen samen met nieuwe "gezamenlijke plannen van de boeren" , heel snel en met veel
tamtam naar de Binnenhof gebracht moeten worden. Het moet een goed doordacht plan zijn met voor alle partijen een
win-winsituatie, anders lukt het nooit. Alle voorbereidingen tot onteigening zijn getroffen en volgens de planning
worden de plannen (definitieve ontwerpen) nog dit jaar aanbesteed. Het belangrijkste speeltje van ZHL, het ZKOM (zoetklei-oer-moeras) moet als eerste worden gerealiseerd. Binnen is binnen. Maar waar gaat al die grond heen?
Met vriendelijke groet,
Publicaties en Pers
Een van de mooiste momenten van de afgelopen week was wellicht het telefoontje dat Sharona de Klerk
pleegde naar de LIVE-uitzending van Radio Rijnmond waarin tussen 18:00 en 19:00 de burgemeester van
Rotterdam vragen van luisteraars beantwoord. Een uitspraak van hem is daarna breeduit gedeeld en
gewaardeerd, en dat was de quote ”dat het hem niet uitmaakte of er natuur of landbouw in de polders kwam,
als het maar groen was”. Het geluidsfragment is op de Facebookpagina van redpoldersrhoon terug te luisteren
https://www.facebook.com/photo.php?v=480122382086512
In de Nieuwe Oogst van afgelopen zaterdag een interview waarin mijn mening werd gevraagd op een aantal
vragen / stellingen. Moeilijk natuurlijk om zo’n lang en slepend proces in het kort samen te vatten maar ik denk
de essentie wel te hebben kunnen aangeven. Zie ook de bijlage voor het hele verhaal.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185131&h=Buijtenlandvan-Rhoon-wordt-'Hedwige-II
Ook in de nieuwsuitzending van Radio Rijnmond werd verslag gedaan over de gang van zaken bij de petitie…
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-11-2013/duizenden-handtekeningen-tegen-recreatiegebied-bij-rhoon
Ab heeft inmiddels ook weer een ingezonden stuk in De Schakel gekregen over alle lopende en komende
activiteiten. Hij steunt de Polderkinderen op zijn manier en is er maar druk mee. Het ingezonden vindt u
bijgesloten.
Ingezonden stuk in De Schakel “Graag wil ik weten…”
Onder het stuk van Ab stond een ander ingezonden artikel van een bestuurslid van het VAWL die o.a. Natuur
en Educatie in haar portefeuille heeft. Die op zoek is naar voorstanders van de ontpoldering van het
Buijtenland van Rhoon en de transformatie naar natuur en recreatiegebied. Iedereen mag zijn mening hebben
en dat ventileren natuurlijk. Ze bekent in elk geval duidelijk kleur maar zal heel wat vragen oproepen. Zo ook
bij mij. Waar bemoei je je mee zou ik bijna zeggen. Ga eerst eens dat Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)
voor de polder Albrandswaard verder invullen en uitwerken aan die kant van het dorp en doe daar je ding met
bloemetjes, vlinders, bijtjes en helder viswater. En niet te vergeten het verbeteren van de biodiversiteit door het
bouwen van wat villa’s en huizen natuurlijk. Dat is pas een transformatie waar velen blij van worden.
En laat ons dan aan deze kant van het dorp als direct betrokken onze eigen zaken regelen om die
biodiversiteit in te vullen. Op de Hoekse Waardse manier, dus met wat extra kreken, natuurvriendelijke oevers,
bloemen- en kruidenrijke akker- en plukranden maar wel met de hoofdrol voor de boeren en een commercieel
agrarisch bedrijf. Zoals dat daar ook gebeurt, in dat nationale landschap. En met extra ruimte voor fiets-,
wandel- en ruiterpaden. Dan weten we dat het, zoals ook nu al, goed onderhouden wordt tegen minimale
kosten daar waar de hele ontpoldering tot in lengte van jaren alleen maar geld zal gaan kosten.
Laat de Rhoonse polder gewoon polder blijven en wie er bloemetjes wil zien: kom zaterdag a.s. naar de
Intratuin – kan je gelijk de petitie ondertekenen.

Ontsluitingsweg
In de besloten carrousel vergadering over o.a. de 6 ha Portland > 6 ha Buitenland > 6 ha Binnenland op 29
oktober j.l., is de nieuwe ontsluitingsweg door de polder ter sprake geweest. Daarvan bijgesloten een memo
dat in de komende raadsvergadering op de agenda staat en daar zitten wel wat aardige details in. Allereerst
dat er geen extra afslag/rotonde gemaakt mag worden, dus dat er aangesloten moet worden op de bestaande
rotonde bij “de rode boog” langs de Portlandse Baan. Maar indien met het volgens het bestemmingsplan
ingetekende tracé dus wil volgen, betekent dit dat er een “infrastructureel kunstwerk” gemaakt zal moeten
worden om over de leidingstraat heen te kunnen met deze ontsluitingsweg, hetgeen weer een extra kostenpost
is. Het weegt niet op tegen die tientallen miljoenen van die Groene verbinding, maar toch - weer extra kosten
op het kerkhof die niet gebudgetteerd zijn (en waardoor weer minder voor de plannen overblijft). En er is
blijkbaar haast mee geboden om die autoweg door het toekomstige stiltegebied aan te leggen. Zal wel zijn om
al die miljoenen kubieke meters grond af te kunnen voeren die vrij komen bij het graven van de kreken en
plassen in het geplande zoet-klei-oer-moeras……
De Natuur- & Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
Ik mocht vorige week tekeer gaan tegen deze groepering die met een ingezonden stuk in de Telegraaf het
artikel van Adriaan Geuze en Marinke Steenhuis naar beneden trachtte te halen middels een ingezonden brief.
Inmiddels is daar door Thedie Binder (PPA) op gereageerd middels een ingezonden brief, maar die is nog niet
geplaatst. Zoals ik toen al aangaf was de NMZH hierin een organisatie met boter op het hoofd, omdat ze hun
weerstand tegen allemaal plannen (Tweede Maasvlakte, A4 Midden-Delfland etc.) waren gestaakt toen de
Provincie dreigde de subsidiekraan dicht te draaien als ze zouden blijven tegenwerken. Ze hebben dus eieren
voor hun geld gekozen en zijn met de Provincie mee gaan bewegen en hebben allerlei convenanten en
overeenkomsten gesloten. Nou, ik wil niet zeggen “boontje komt om zijn loontje” maar ze hebben nu ook de
manier van zaken doen bij de Provincie aan den lijve mogen ondervinden. Subsidie alsnog ingetrokken. Gek
hè dat de boeren hier niet van de subsidie als natuurboerbeheerder afhankelijk willen zijn maar hun eigen
commerciële landbouwbedrijf voort willen zetten?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185382&h=Milieufederati
e-'dupe-van-politiek-schaakspel'
Links:
De Gemeente Albrandswaard heeft sinds vandaag een nieuwe website - oogt een stuk beter en
gebruiksvriendelijker, moet hem nog uittesten…..
http://www.albrandswaard.nl
Stadslandbouw in Den Haag. We hebben al een idee voor een varkensflat gehad, nu dus een groentenflat…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185666&h=Haagsestadslandbouw-leegstaand-kantoor
Ook de Gemeente Rotterdam zoekt naar gebruikers in de buurt van braakliggende terreinen :
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-11-2013/rotterdam-buurt-mag-braakliggend-terrein-gebruiken
In het Westland ligt ook nog grond en gebouwen op u te wachten - doe de check en kijk of u terecht kan….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185659&h=Westlandzoekt-idee%C3%ABn-braakliggende-grond
Nog even de nuchtere boer aan het woord….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185348&h=Zonneveld:laat-boeren-boer-zijn

Agenda:
16 november Polderkinderen actief bij Intratuin Rhoon om handtekeningen (lijsten & digitaal) in te zamelen,
ook voor mensen zonder internet
17 november Excursie Science Center Delft Vereniging Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;4
18 november Carrousel Economisch Perspectief met de rol van boeren
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/18-november/20:00
20 november Ledenvergadering Vereniging Albrandswaards Landschap
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/algemene-leden-vergadering
Agenda: http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=18&wysijap=subscriptions
22 november PAL Lunchlezing “Groen verdienen” - in het Provinciehuis 12.30 uur in de Statenzaal van het
provinciehuis http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=111777 Inloop 11.45 uur en tot
12.30 uur lunch in de centrale hal
(http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2013Vergroenen-en-verdienen-1061.pdf
25 november Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/25-november/20:00
28 november Brainstorm Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/buijtenland-van-rhoon
13 december Winterse Maaltijd Vlakkenburg - op uitnodiging Provincie - van 16:00 - 18:00 uur
14 december Kerstpoldermarkt Poortugaal - deelname Polderkinderen - zie ook deze site
http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
We stoppen er maar weer mee - genoeg voor deze editie en graag tot een volgende Polderkolder.

Polderkolder 299

10.375+ handtekeningen
petitie!
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden
Bijna het 300ste nummer van de Polderkolder maar als de zaken zo lopen als afgelopen week dan is het geen
moeite om stof tot schrijven te verkrijgen. We zijn duk bezig geweest met de voorbereiding om een
televisieploeg van Een Vandaag te ontvangen. En de kinderen hebben hard hun best gedaan om richting de
10.000 handtekeningen te komen. En als je ziet hoe dat allemaal loopt dan begin je echt te geloven dat de
zaak aan het schuiven gaat en er een slag gewonnen gaat worden. Ik wil niet zeggen de oorlog, maar de
eerste stoelpoot van het hele ontpolderingsplan is al aardig ingezaagd.

Uitzending Een Vandaag
Voor de echte polderfans bijna niet te missen na de vooraankondiging op de sociale media, maar voor wie dat
wel gemist heeft hierbij de link:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47883/actie_tegen_ontpolderen_buijtenland_van_rhoon
Een paar uur filmen met Adriaan Geuze, de vergaderende boeren/belanghebbenden/bewoners en de
voorzitter annex gedupeerde Adjan Vos hebben in die paar minuten zendtijd goed duidelijk kunnen maken wat
voor onzin er over dit gebied wordt uitgedacht. Daar kon Gedeputeerde Govert Veldhuijzen weinig aan
toevoegen, behalve de dooddoener dat ze met de boeren in gesprek zullen gaan om te kijken of ze de
natuurdoelen (van de groenen tekentafel) kunnen halen en ook dat zeggen ze al jaren. Maar hij liet een klein
beetje doorscheren dat de kaders wellicht wat verruimd konden worden. Zoals de natuurdoelstellingen van het
zwaarste type neem ik dan aan, dat zoet-klei-oer-moeras. Het was toch ronduit verbazingwekkend om te
horen dat ook Alex Ouwehand, de voorzitter van de natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland niet uit kon leggen
wat het voordeel van de nieuwe natte natuur was, wat de hogere belevingswaarde en de natuurwaarde was en
wat die voor het gebied inhield. Die was vorige week ook al zo ongenuanceerd tekeer gegaan met een
ingezonden stuk in de Telegraaf (zie Polderkolder 298). En de Gedeputeerde Veldhuijzen kwam ook al niet
verder als biodiversiteit - meer verschillende soorten plantjen en dieren. De slappe aanvulling van de directeur
van het Zuid-Hollands Landschap Michiel Houdtzagers dat meer water ook weer meer reigersoorten,
steltlopers en dat soort watervogels aantrekt was ook niet steekhoudend. Daar hebben we de Sophiapolder,
Tiengemeten en de slikken en schorren rond het Spui en Haringvliet volgens mij al voor opgegeven alsmede
die honderden hectares Biesbosch. Hebben ze dan nooit genoeg? Maar het is hen ooit bijna gratis in de
schoot geworpen, en hoe ze het onderhoud ooit willen betalen zien ze dan wel weer.
Ik was tenminste behoorlijk trots op de argumenten die naar voren kwamen om het gebied grotendeels zo te
laten en die ontpoldering ervan te heroverwegen.
De petitie van de Polderkinderen loopt als een trein
Zo’n TV uitzending op prime-time heeft wel direct een behoorlijke impact op zoiets. Naast de reacties via de
website en facebook schoot de teller binnen een uur met ruim 600 handtekeningen omhoog, terwijl ze nog een
goede zaterdag (800 steunbetuigingen) aan het verwerken waren van hun aanwezigheid bij Intratuin Rhoon
(waarvoor overigens nog hartelijk dank!). Ook veel persoonlijke boodschappen zijn er terug te lezen op alle
media die ze inzetten (Facebook, Twitter, Petitiepagina en Website). Kortom, hoewel de winterslaap en rust er
een beetje aan lijkt te komen, komen de polders volop tot leven! We zijn al ruim over de 10.000 (dus 25% van
het benodigde voor de Tweede Kamer) met nog eens meer dan 1000 meningen, opmerkingen,
aanmoedigingen en ideeën die met de Polderkinderen gedeeld worden.
Raadsvergadering 25 november: Burgerinitiatief en Ontsluitingsweg
In deze vergadering zullen de Polderkinderen spreekrecht aanvragen en daarbij tevens een
handtekeningenlijst overhandigen en motivering geven om een Burgerinitiatief te starten binnen de Gemeente
Albrandswaard ter behoud van de polders. Dit allemaal conform de oproep van de regering dat Nederland
meer een participatiemaatschappij moet worden en de burgers zelf initiatieven dienen te ontplooien. Op
welke manier dit allemaal gaat gebeuren wordt komende vrijdag in hun 2-wekelijks overleg verder uitgewerkt,
maar ze zullen van de partij zijn en rekenen op steun uit alle lagen van de Albrandswaardse samenleving. Er
hebben tot op heden ca. 3500 inwoners van Albrandswaard de petitie getekend dus als die allemaal komen
kan het druk worden.
Verder staat er als laatste agendapunt (punt 9) ook de 6ha Binnenland en de Ontsluitingsweg door de polders
nog op de agenda onder de ietwat bedekte term “ENTREEFUNCTIE EN VERBREDING PROGRAMMA
BINNENLAND”. Ook een onderwerp waar de polderbewoners belangstelling voor hebben dus…..

Gifstort onder P-plaats Grienden nabij Zegenpolder te Rhoon
We zouden bijna vergeten dat er nog veel meer problemen onze polder bedreigen. Niet alleen die groene
natuurrakkers en natuurakkers maar tegelijkertijd is er ook nog zoiets als een klein vuiltje uit het verleden dat
dag in dag uit onze polders in stroomt. Hoewel er met trots artikelen zijn gepubliceerd dat er convenanten zijn
gesloten, dat er gemonitord wordt en de problemen worden aangepakt, sijpelt er nog steeds allerhande troep
de sloot langs de grienden in. Van horen zeggen heb ik vernomen dat de boer ter plaatse weigert de slib uit
deze sloot te ontvangen. En de man die er namens het Waterschap een begin mee heeft gemaakt is gestopt
vanwege duizelingen veroorzaakt door de opstijgende dampen en lucht.
Ik ben natuurlijk maar een onwetende burger, maar met het regenwater wordt elke dag de vervuiling verder de
polder in geleid, want het uitslagpunt - waar het surplus aan polderwater wordt weggemalen - is bij Gemaal
Breeman aan de Koedood. Dus dagelijks stroomt deze gekleurde, glimmende glanzende massa zooi (het
toekomstige beoogde natuurgebied) onze Zegenpolder en Portlandpolder in. Zouden ze die resterende 120
miljoen niet beter in een afdoende sanering van dat stort kunnen steken? Een beeld zegt meer dan 1000
woorden dus de bijgesloten foto’s spreken denk ik voor zich……
Misschien de Minister eens vragen? http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/11/19/minister-en-dijkgraaftevreden-over-schone-sloten.html
Natuur is niet gratis
In het AD van zaterdag j.l. een artikel over de beoogd beheerder van onze polders, het Zuid-Hollands
Landschap. Die krijgen minder subsidie en willen nu de bezoekers aan "hun" natuurgebieden laten gaan
betalen. Ze geven zelf ook aan dat natuur niet gratis kan zijn. De gebruiker betaalt. Dat zal straks voor het
Buytenland van Rhoon, ten zuiden van Rotterdam, ook wel gaan gelden. Leuk toch, betalen om te mogen
genieten van onze eigen polders? Terwijl het nu allemaal gratis is, en als “boerennatuur” door de agrariërs in
het gebied gecultiveerd en gratis onderhouden wordt. Waar iedereen van geniet (wandelaars, fietsers, ruiters,
joggers) en niemand begrijpt waarom er zo dicht bij de stad ontpolderd moet worden. Kosten 144 miljoen voor
een provinciaal prestigeproject dat niemand wil. Voor de bestaande natuur- en recreatie is geen geld en dat
wordt ontmanteld (langs de Oude Maas, Rhoonse en Carnisse Grienden) maar voor nieuwe natte natuur in
hetzelfde gebied zijn wel tientallen miljoenen beschikbaar. Belachelijk.
En heeft Rotterdam ook niet in haar planning staan dat de stad in 2026 haar voedselbehoefte voor 50% moet
halen op minder dan 20 km van de stad? Dan ga je binnen die straal geen 600 ha (1200 voetbalvelden)
polders onder water zetten of recreatiegebied van maken. Een reden te meer om de petitie te tekenen op
www.redpoldersrhoon.nl

Nieuw initiatief inzake Het Landschap
Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap zijn een samenwerking aangegaan. Tot op heden
naast elkaar opererend zijn ze, waarschijnlijk gedwongen door de mindere inkomsten, een convenant
opgestart waarin gezamenlijk de doelstellingen zijn aangegeven tot behoud van landschap en cultuurhistorie in
Zuid-Holland. Daaronder reken ik ook onze polders en de boerderijen daarin, dus hoop ik dat ze zich ook daar
hard voor maken.
http://www.zuidhollandslandschap.nl/actueel/samenwerkingsverband-gestart/ en ook deze site:
http://landschaperfgoedzh.nl/
Uiteraard is er ook hier een visie ontwikkeld (Binden, Bewaren, Bezielen, Betalen) en een plan van aanpak
hetgeen op de site te downloaden is (2 Mb)
Vereniging Albrandswaards Landschap
Komen vanavond (woe 20/11) bijeen voor de Algemene Ledenvergadering. Als ik goed ben ingefluisterd is er

in het programma een kleine aanpassing. In plaats van een spreker uit een Veenweidegebied (heel anders
qua inrichting en natuur maar wellicht vergelijkbaar qua strubbelingen met de Provincie) zou er nu een
akkerbouwer uit de Hoekse Waard op de rol staan - Johan Dam. Maar hou me ten goede als dat niet zo is, heb
het via de mail door gekregen maar geen nieuwe agenda of uitnodiging gezien.
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=18&wysijap=subscriptions
Reacties op Polderkolder 298:
Een reactie uit de politieke hoek waar de CU/SGP een lans heeft gebroken voor de polders tijdens de
ALGEMENE BESCHOUWINGEN:
De discussie over het Buijtenland van Rhoon is al zo’n 15 jaar aan de gang. De CU/SGP fractie begrijpt de boeren in het
gebied dat het nu maar een keer klaar moet zijn. Wij zijn trots op onze boeren en vinden eigenlijk dat zij zeker in staat
zijn het Buijtenland van Rhoon te beheren en te bewerken. In de afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het denken over
recreatie en agrariërs bij de stad. De tweede kamer, de provincie, de natuurorganisaties en ook de gemeenteraad zal hier
anders in moeten gaan staan. Concreet betekent dit verandering van beleid meer ruimte voor de agrariërs. Geef ze
verantwoordelijkheid die ze verdienen en aankunnen. Bovendien bespaart het de gemeenschap 140 miljoen euro.
Het is natuurlijk de tijd richting de verkiezingen - 4 jaar geleden was ook elke politiek partij voor behoud van de
polders met de boeren er in, maar toen puntje bij paaltje kwam werd er een bestemmingsplan aangenomen
waarbij alle boeren werden wegbestemd en mogen ophoepelen met hun bedrijf.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog een reactie, nu we toch in de christelijke hoek zitten, is de link naar een preek uit de Maranathakerk die ik
binnen kreeg via Polderfan Wim.
Daarin gaat de voorganger (vanaf minuut 46 ongeveer) tijdesn zijn “overdenking” in op zijn schriftlezing (tussen
minuut 29 en 36 ongeveer).
http://kerkdienstgemist.nl/assets/986422-kerkdienst#.UoUFCY2k2-M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ondersteuning vanuit Zeeuws-Vlaanderen waar we in onze website www.redonzepolders.nl ook aandacht
besteden aan jullie streven om zinloze projecten niet uit te voeren die nu en in de toekomst te duur zijn en de mensen
tot vluchtelingen in eigen land maken.
Gaat ook boven de rivieren het gezond verstand zegevieren ?????
groetjes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------"Het was gisteren mooi weer om de fietsen langs de Oude Maas, de Grienden en door de polder richting
Koedood. Het Hoge Veld, de golfbaan .... dat is nu al wel genoeg recreatiegebied; De Grienden zijn verworden
tot hondenuitlaatgebied; Het is lastig om al wandelend de uitwerpselen te ontwijken. Er is geen enkele
controle in dat gebied. Honden aan de lijn.. wie houdt er toezicht op? wie ruimt de troep op? De Schenkeldijk
ligt er nu prachtig bij. De uitgestrekte akkers! wij kunnen er niet vaak genoeg fietsen. Genieten doen we.
Prachtige vergezichten. Straks aangelegde natuur. Nee ik hoop van harte dat de Provincie zo nederig kan zijn
om toe te geven dat dit een enorme vergissing gaat worden en dat het

aanleggen/bijhouden/schoonhouden/onderhouden een te grote kostenpost gaat worden. Stap toch van je
stokpaardje Provincie."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Wim gé,
ter informatie
Wellicht al bekend, maar kreeg in de mailbox het bestemmings plan van Portland, zou de komende 10 jaar
moeten invullen...http://www.albrandswaard.nl/wonenwerken/bestemmingsplannen_44107/item/bestemmingsplan-portland_104988.html
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=35&fileid=42838&f=d27f30e1c6ce2dccf164d9842af11083&atta
chment=1&c=104988
Er wordt ook gesproken over het buijtenland (gebied 19 zoals ze het noemen)
LINKS
We kennen inmiddels allemaal de mooie beelden van De Nieuwe Wildernis - er is nu ook een tegenhanger, de
Nieuwe Wildernix. Stuitende beelden…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186072&h=Actie-tegendood-grote-grazers-(video)
En dit, sinds de beschaving geheel natuurlijke proces, vinden we dan allemaal weer zielig en protesteren we
tegen….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-11-2013/buurtvarkens-arie-en-japie-definitief-naar-de-slager
Een probleem tackelen door het afschot van ganzen toch weer te hergebruiken in het voedselpakket….
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3546017/2013/11/16/De-nieuwe-borrelhap-eenbitterbal-van-gans.dhtml
Een van de vragen die de journalist van Een Vandaag stelde is waarom er geen acties zijn geweest. Die waren
er wel, alleen beperkt omdat de publieke opinie heilig is en je geen onschuldige burgers moet dwarszitten
(blokkade zuidelijke randweg bijvoorbeeld - tref je de forensen)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186020&h=Franseboeren-willen-Parijs-lamleggen
De polders liggen open voor bezoekers sinds zaterdag j.l. maar ik kan er nog niet veel van merken ; behalve in
ochtend- en avondspits.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-11-2013/verlengde-zuiderparkweg-rotterdam-open
En nog een suggestie voor de Polderkinderen om aandacht te vragen voor de goede zaak ha ha! Een
Buijtenlandkalender!
http://www.rtvnh.nl/nieuws/125673/Blote+boerenkalender:+halfnaakt+poseren+tussen+de+koeien
Over Polderkinderen gesproken. Wie produceert in de toekomst ons voedsel …..
http://www.trouw.nl/tr/nl/12744/Youth-Food-Movement/article/detail/3545007/2013/11/15/Wie-produceert-in-detoekomst-ons-voedsel.dhtml#.UoX5w9LyHV8.facebook
AGENDA
20 november Ledenvergadering Vereniging Albrandswaards Landschap
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/algemene-leden-vergadering

Agenda: http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=18&wysijap=subscriptions
22 november PAL Lunchlezing “Groen verdienen” - in het Provinciehuis 12.30 uur in de Statenzaal van het
provinciehuis http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=111777 Inloop 11.45 uur en tot
12.30 uur lunch in de centrale hal
(http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2013Vergroenen-en-verdienen-1061.pdf
22 november Rotterdamse Oogst - Knorren over Japie en Arie
https://www.facebook.com/events/177120465818904/?ref_newsfeed_story_type=regular
25 november Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/25-november/20:00
Met o.a. Ontsluitingsweg polders en plan Binnenland (v/h Portland 6 ha > Buijtenland 6 ha >
Binneland 6 ha) - zie de stukken in bijlage
28 november Brainstorm Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/buijtenland-van-rhoon
13 december Winterse Maaltijd Vlakkenburg - op uitnodiging Provincie - van 16:00 - 18:00 uur
14 december Kerstpoldermarkt Poortugaal - deelname Polderkinderen - zie ook deze site
http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder - nummer 300 !!!

Polderkolder 300

EDITIE 300 ! - PETITIE 12.300+ handtekeningen
Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Een feestelijk editie zullen we maar zeggen gezien alle ontwikkelingen de afgelopen week. We zijn de 12.000
handtekeningen gepasseerd, het burgerinitiatief is gestart met enig team tam maar vooral publicitaire
aandacht in de pers, de Ontsluitingsweg door het Buijtenland van Rhoon is voorlopig van de baan en de
gemeenteraad wil ruimte voor de boeren om met een door hen opgesteld plan te kunnen blijven ondernemen.
Wat een positieve ontwikkelingen allemaal !!!
De Gemeenteraadsvergadering van Albrandswaard maandag 25/11
Ik heb me wel eens kritisch uitgelaten over onze raad, naar mijn mening terecht, maar je moet ook naar de
toekomst kunnen en willen kijken want je moet tenslotte verder met elkaar. Dus wat dat betreft heb ik een goed
gevoel overgehouden aan de raadsvergadering van afgelopen maandagavond in het Gemeentehuis. De
zwartkijker zal wellicht denken dat we richting de verkiezingen gaan en dat de raad daarom zo “meegaand” is,
maar zelf al is dat zo, laten we dat dan optimaal uitnutten want de verkiezingen zijn pas half maart en wellicht
dat we voor die tijd al een mooi raamwerk en plan hebben liggen voor de polders.
De actie van de Polderkinderen heeft namelijk nogal wat in gang gezet. Zowel bij bewoners in de regio als van
daarbuiten. Pas nu lijkt men langzaamaan te gaan beseffen wat de provincie hier allemaal wil en wat hun visie
op de toekomst van dit gebied is. Een vooruitzicht waar bijna iedereen van gruwelt gezien de reacties en vele

handtekeningen op de petitiewebsite. En wat door de uitzending van Een Vandaag vorige week duidelijk op
een rij is gezet.
Inspraak zeer positief ontvangen.
Even leek er paniek uit te breken toen de boeren met tractoren en zwaailichten aan kwamen bij het
gemeentehuis en de politie alert bleek, maar de boeren waren slechts met tractoren gekomen om hun
argumenten kracht bij te zetten en omdat ze toch ook een vervoermiddel nodig hebben. Lopen vanuit Rhoon is
best ver.
De Polderkinderen, bij monde van Sharona en Marielle de Klerk, hebben hun belang tijdens de
Gemeenteraadsvergadering ook duidelijk kunnen maken aan de raad. Hun toespraak heb ik bijgesloten, maar
is ook bijna integraal terug te zien op YouTube dank zij de reporter van Radio Rijnmond die het heeft
opgenomen.
De emotie in hun betoog (van kindsaf aan wordt er in huis over bijna niets anders gesproken als
onteigeningen, vergunningen, tegenwerking, toekomstplannen etc) en dit afgezet tegen hun
toekomstperpectief maakte de politiek pijnlijk duidelijk waarom ze daar stonden en wat hun beweegredenen
waren. Een klasse verhaal dat op passende wijze werd afgesloten door Wim Kerkhof van de Amazing
Stroopwafels met zijn muzikale zienswijze op de Nieuwe Natuur. Een mooie muzikale afsluiting van dit
omstreden onderwerp. En de meiden boden de burgemeester, als voorzitter van de raad, hun burgerinitiatief
aan om het bestemmingsplan van het Buijtenland te veranderen zodat er voor de agrarische ondernemingen
en hun leeftijdgenoten een toekomst is weggelegd als volwaardig ondernemer.
Waarna, namens het PPA (Platform Polders Albrandswaard), Thedie Binder de raad alsmede de volgepakte
publieke tribune zijn visie mocht geven (bijlage) op de voorgenomen plannen om medewerking te verlenen aan
de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door de polder Het Buijtenland via de 6ha Rhoonse Weide.
Het college van B&W alsmede enkele raadsleden hadden al een amendement voorbereid om dit voorstel van
tafel te halen en zo geschiedde ook.
Kortom, er was na het betoog van deze insprekers en enige discussie een korte stemronde, waarin de raad
unaniem het voorstel tot het plan, om met de aanleg van deze ontsluitingsweg te starten, naar de prullenbak
verwees. Tevens kwam in de discussie naar voren dat het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast
om een volwaardige plaats te kunnen geven aan de plannen van de boeren. Die tezamen met
gerenommeerde landschapsarchitecten en inrichters en in overleg met de natuurorganisaties moet komen tot
een inrichtingsplan. Waarbij zij met een natuurdoeltype naar Hoekse Waards model - dus met een
verdienmodel voor de boer - tot een afgewogen toekomstige groene invulling moet komen. Samenwerken aan
een oplossing met de diverse belanghebbenden door zelfrealisatie moet heel goed mogelijk zijn en tot
draagvlak leiden. Met de nadruk op samen / bottom-up en niet de top-down methodiek vanuit de provincie die
nu weer aan het dreigen is met onteigening en dat soort fratsen. Daar is niemand mee gediend, want àls ze
het al kunnen onteigenen is er geen geld meer voor de inrichting, dus dat is een heilloze marsroute. Maar dat
spoor kun je aan ambtenaren wel overlaten, het is tenslotte hun werk en dat willen ze houden.
Beeld, links en geluid (knipsels zitten los bijgesloten)
http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-11-2013/polderkinderen-actie-voor-hun-boerenbedrijf (met video en
interview/reportage in audio)
http://www.youtube.com/watch?v=LbobWx_-BQI (video van Radio Rijnmond)
http://www.fotosjors.eu/fotoalbums-oud/laatste-fotos/25-11-2013-de-start-van-het-burgerinitiatiefalbrandswaard-door-onze-polderkinderen (fot’s van Sjors)

http://www.youtube.com/watch?v=g5UnzmSEF34&feature=youtu.be (video Wim Kerkhof van Sjors)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186722&h=Polderkindere
n:-plan-Buijtenland-van-tafel
http://nos.nl/audio/579333-het-moet-een-combinatie-van-recreatie-en-boerenbedrijf-worden.html
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3214165/bomvolle-trubine-bij-gemeenteraad-albrandswaardupdate.aspx
De petitie Stop Project Buytenland NU !
Blijft nog steeds goed getekend worden. Met de aandacht die na afgelopen maandag weer in de regionale en
landelijke pers is gehaald blijft ook het aantal steunbetuigingen groeien. Tegen de tijd dat deze Polderkolder
verstuurd zal worden denk ik dat er al bijna 12.500 steunbetuigingen binnen zullen zijn. Mocht u in uw
omgeving en vrienden/familie/colega’s nog voorstanders denken te weten mail ze dan deze link door:
www.redpoldersrhoon.nl . Vandaar kunnen de petitiewebsite, facebook en twitter benaderd worden om zo
steun te betuigen. Ook zijn er handtekeningenlijsten, posters, flyers etc. beschikbaar. Een mailtje naar
sharonadeklerk@gmail.com of naar marielledeklerk@gmail.com volstaat om promomateriaal te verkrijgen. En
benieuwd wat andere mensen er van vinden? Lees dan de meer dan 1200 reacties maar eens op het forum
van de petitiepagina http://www.petities24.com/forum/67960
Vereniging Albrandswaards Landschap (VAWL)
In alle euforie zouden we het andere nieuws bijna vergeten. En dat is over de ledenvergadering van het
VAWL. Op de valreep had ik u de vorige Polderkolder nog aan kunnen kondigen dat er een tweede spreker
was gevonden vanaf een akkerbouwbedrijf, alleen was ik zelf verhinderd deze avond. Dus moet ik het doen
van “horen zeggen”, feed back vanuit de vereniging is er verder nog niet geweest. Ik had gehoopt ze
maandagavond ook te treffen in hert Gemeentehuis maar daar heb ik ze gemist. Evenals mensen van de
Klankbordgroep overigens die juist hier een brug hadden kunnen slaan door met de boeren en bewoners van
het Buijtenland van Rhoon in gesprek te gaan en echt als klankbord te fungeren. En tevens kennis kunnen
nemen van de knelpunten en hoe het college, de raad en bewoners er over denken. Maar misschien gaan ze
dat wel op een ander moment doen, wie weet.
Terug naar het VAWL, waarvan je op hun site de presentaties zou moeten kunnen bekijken
(http://www.albrandswaardslandschap.nl/fotoslider/de-presentaties-van-de-alv/ ) maar dat lukt met mijn
browsers kennelijk niet. Dus de indrukken en meningen die ik zo links en rechts heb vernomen:
Dat voorontwerp van het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) van de polder Albrandswaard is (terecht) door
de provincie naar de prullenbak verwezen hoorde ik gisterenavond bij de ALV van de vereniging AWL en
hetgeen blijkt uit de nota inspraak op 5 november j.l..
Uit de reactie van de provincie op het LOP blijkt, dat er GEEN samengestelde, meervoudige woningbouw
(groepjes huizen, waaronder 2/1 kap) in de polder Albrandswaard wordt toegestaan, slechts een enkel
polderhuis, op voorwaarde , dat de bouw en ontwikkeling van een dergelijk initiatief aantoonbare
MEERWAARDE voor de polder dient te hebben. En dat de gemeente bij de inrichting van de polder met twee
petten op zit :
1. Privaatrechtelijk, in de zin van grond speculant , zoals alle speculanten toen er nog sprake was van
grootschalige woningbouw en
2. Publiekrechtelijk, het maken van een nieuw bestemmingsplan “samen met de bevolking”.
Ik denk dat de provincie ook teveel eigen belang in de plannen heeft gelezen.
Er zijn nu 87 leden met een geschatte contributie voor 2014 van nog +/- € 2.000.-. De rest van de begroting
(+/- € 6.000) is subsidie (zo lang als dat duurt). Verder kwam uit de begroting voor 2014 naar voren dat er

mogelijk een bedrag van € 2.000,-- subsidie wordt ontvangen, die besteed moet worden aan het volgen van
opleidingen bij de Stichting ARK, die zelf geen schoolklassen meer gaat begeleiden, maar dat aan VAWL wil
overdragen. Aan het ondertekenen van de petitie van de Polderkinderen durft de vereniging zich niet te wagen
omdat ze vrezen daarmee uit de gratie te zijn bij de provincie. (Ik was bijna geneigd om te zeggen “Nou, én!”.)
De agenda was summier. De interne natuurliefhebbers waren vrij rustig. De sprekers na de pauze waren wel
aardig. Een natuurboer met 40 koeien op klei-weidegrond met kaasproductie uit de Krimpenerwaard en Johan
Dam van een Natuurcoöperatie van boeren uit de Hoekse Waard met plannen om 5 % natuur in het landschap
te gaan maken, helaas met een financiering van maar 6 jaar. Die vereniging heeft heel veel leden en ook veel
boeren doen mee. Maar het is nogal een verschil of je een wandelpad en bruggetjes over je land toestaat, en
daar ook nog eens een jaarlijkse vergoeding van ontvangt, of dat je je hele bedrijf kunt opgeven, zoals bij ons,
omdat er geen droog brood meer te verdienen valt. Trapt hier ook geen boer in.
Harry v.d. Linden had daarna nog een aantal stellingen opgeschreven om de discussie uit te lokken bv. over
het al of niet zelf gaan beheren van landschap en natuur. En hoe zij aan draagvlak (meer leden bedoelt hij
denk ik) kunnen komen. Ook onder de boeren. Ik heb daar mijn mening over gezegd en opgemerkt dat zij naar
de boeren en bewoners toe duidelijk stelling moeten nemen, in moeten haken op de actualiteiten en goed
moeten communiceren.
Ik heb ze ook nog even meegegeven om zich te verdiepen in de zogenaamde overeenkomst over de
gifstortplaats bij de Havendam
Een redelijke opkomst en op zich wel een goede vergadering, maar er komt niet zoveel uit. Er werd nog eens
benadrukt dat ze er ‘voor iedereen’ zijn, maar heb je daar wel wat aan. Als iemand tegen mij zegt ‘One size fits
all’ dan zeg ik meestal betekent dat in de praktijk ‘One size fits nobody’
Hooguit heb je wat invloed bij de invulling van wat anderen al bedacht hebben en ben je wellicht een goedkoop
en handig instrument om draagvlak te creëren of ‘gedonder’ tot een minimum te beperken voor de provincie.
Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg 28 november
Ik had hem al eerder aangekondigd, maar kreeg dinsdag j.l. de agenda en lijst van genodigden onder ogen.
Grote afwezigen daarop waren volgens mij de ondernemers uit de polder, met name de agrariërs die het
landschap dragen. Want hoe kun je nu over de inrichting van dat gebied gaan praten zonder de “: dragers van
het landschap daarbij te betrekken, temneer daar zij zelf met een realistisch alternatief bezig zijn. Dus daarom
stelde ik de volgende vraag aan de organisatie: Ik mis op uw lijst een groot aantal agrariërs die hebben aangegeven
aan zelfrealisatie te willen doen en daar ook mee aan de slag zijn. Horen die private initiatieven ook niet op uw gastenlijst
te staan ? Want wat is anders de toegevoegde waarde van deze bijeenkomst als we de “dragers” daarvan overslaan bij
de start van het gezamenlijke planproces. En vanmiddag ontving ik een mail van de Programma Manager PMR

dat ze alsnog vanmorgen via de mail zijn gevraagd aanwezig te zijn.
Reacties naar aanleiding van Polderkolder 299:
Dank voor de Nieuwsbrief.
Drie zaken naar aanleiding hiervan.
1. Is er een mogelijkheid op papier in plaats van per internet mee te doen aan de
petitie...en waarnaar dan te sturen?
2. We ontvangen de tekst van de Nieuwsbrief is zeer kleine lettertjes...die we ook niet
kunnen vergroten...daardoor is e.e.a. niet leesbaar geworden....kan e.e.a. weer in de
oude opmaak worden ontvangen???

3. De heer Vos heeft een bord dat er op neer komt dat het een keuze is/wordt tussen mooi
polderlandschap en hoogwaardige natuur. Opmerking; de zgn. nieuwe natuur kan niet als
hoogwaardig gezien worden vanwege dat het quasi-natuur of nep-natuur is. Kenmerkend voor
"natuur" is de autonome ontwikkeling. Het maken van natuur in het Buytenland is in de
kern van de zaak niet mogelijk.
Met dank voor uw aandacht en beste groeten vanaf de Hamdijk waar inmiddels meer dan 200HA
nep-natuur met nep-moeras is gerealiseerd,
-------------------------------------------------Beste Wim Ge,
Geweldig, deze actie en het succes tot nu toe. En dan ook nog eens publiciteit in
EenVandaag, prima!
Ik ben niet op de hoogte met het tijdspad dat de Provincie voor ogen heeft en misschien
is maart 2014 -Gemeenteraadsverkiezingen- wel te laat. Maar als dat niet te laat is zou
het aantal handtekeningen onder de petitie enorm kunnen worden vergroot als het geregeld
zou kunnen worden dat bij elke stembureau er mensen klaar staan die de stemmende burgers
vragen om de petitie te ondertekenen. Er is dan namelijk ook gelegenheid om het waarom
ervan 'on the spot' mondeling toe te lichten, mocht dat nodig zijn. Een persoonlijk
verzoek werkt altijd goed, weet ik uit ervaring. Misschien heb je er iets aan, ik hoop
het van harte.
met vriendelijke groeten,
--------------------------------------------------

Hallo medestrijders,
Zie de website www.redonzepolders.nl en hoe ook wij ons best doen jullie te helpen.
Wanneer gaat het gezonde verstand ook bij de politiek werken??!!
-------------------------------------------------------------------------------

LINKS
Wat doen we straks als er geen landbouwgrond meer is?
http://www.boerenbusiness.nl/columnisten/pascal-philipsen/item/10839314/Wat-als-Nederland-geenlandbouwgrond-meer-heeft
De Provincie wil geld vrijmaken voor natuurontwikkeling en biodiversiteit, vooralsnog in andere gebieden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186836&h=Zuid-Holland:%C2%80-260-miljoen-natuurnetwerk
De Nieuwe Wildernis trok al 600.000 bezoekers naar de bioscoop
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3550219/2013/11/23/600-000-bezoekers-voor-DeNieuwe-Wildernis.dhtml
Maar ook zijn tegenhanger, de nieuwe wildernix is behoorlijk populair - hoedt u voor schrijnende beelden….
http://www.boerenweg.nl/algemeen/de-nieuwe-wildernix-de-waarheid-die-u-niet-mag-zien-in-depropagandafilm-van-sbb/

Het Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon moet van tafel…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186722&h=Polderkindere
n:-plan-Buijtenland-van-tafel
Er zijn meer lokale overheden die problemen hebben met de Provincie Zuid-Holland
http://www.rijnmond.nl/nieuws/26-11-2013/dordt-vertrouwt-provincie-zuid-holland-niet-meer
Wellicht kan deze nieuwe man een goed voorbeeld zijn voor zijn ambtenaren - goed voorbeeld doet goed
volgen
http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-11-2013/zuid-holland-wil-jaap-smit
Natte natuur is slecht en een gevaar voor vee en grote grazers ….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186452&h=Natte-natuurslecht-voor-vee
Een deel van de 120 miljoen zou dus hiervoor kunnen worden ingezet in het Buijtenland van Rhoon
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=186498&h=Zorgen-omtoekomst-Hoeksche-akkerranden
En als we er toch natuur van gaan maken, dan maar gelijk groot inzetten en ook de grienden er bij
betrekken…..
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/henneptelers-wijken-uit-naar-natuurgebieden
AGENDA:
28 november Brainstorm Bestuurlijk Overleg Buijtenland van Rhoon
http://www.albrandswaardslandschap.nl/events/buijtenland-van-rhoon
30 november Polderkinderen aanwezig voor handtekeningen petitie bij Intratuin Rhoon en Reunie Historisch
Hoogvliet (Villa Vonk) 11:00-17:00
13 december Winterse Maaltijd Vlakkenburg - op uitnodiging Provincie - van 16:00 - 18:00 uur
14 december Kerstpoldermarkt Poortugaal - deelname Polderkinderen - zie ook deze site
http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
Wim Gé WARNAAR
’t Buytenlandt
Oudeweg 1
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The Netherlands
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