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PETITIE 15.825+ handtekeningen
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ik had eerder bij u terug willen komen maar zat een paar dagen voor mijn werkgever in het buitenland, dus dan
maar in het weekeinde. Voordeel is dat ik inmiddels alle lokale en nationale bladen heb kunnen scannen en
doorlezen, dus dat u weer van het laatste nieuws voorzien wordt. De editie derhalve nieuws vanuit de |Tweede
kamer, vanuit de Provincie, de lokale politiek en uiteraard reacties op de 300ste editie.
Gaat Minister Schultz de polders van Rhoon redden?
In een colum van Martin Sommer in de Volkskrant, waarvoor ik samen met wethouder van Praag een interview
heb gedaan met hem en daarna de polders rondgereden, heeft hij duidelijk in beeld gebracht waar de
knelpunten zitten en wat “het volk” wil. Een onafhankelijke opinie van een buitenstaander:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6235/Martin-Sommer/article/detail/3554478/2013/12/01/Schultz-gaat-degeschiedenis-in-als-redster-van-de-polder-bij-Rhoon.dhtml
Geattendeerd door de pers op de bijeenkomst met de Minister (A.O. = Algemeen Overleg) en met de teneur
van dit artikel in het achterhoofd zijn we afgelopen dinsdagavond naar het gebouw van de Tweede Kamer
getrokken om daar het A.O. aan te horen. Omdat daar werd aangekondigd de behandeling van de 12e
Voortgangsrapportage Tweede Maasvlakte, een rapport waar ook de Buijtenland van Rhoon onderdeel van
uitmaakt. Gaande de vergadering begonnen we (Marielle, Ab en ik) ons toch wel af te vragen wat we daar
eigenlijk deden. Het ging over de Scheepvaart en de Binnenvaart, en het was duidelijk dat het rapport maar
bijzaak zou zijn. Ondanks aankondigingen van politieke partijen dat deze avond benut zou worden om de
minister Schultz van Haegen- Maas Geesteranus eens goed aan de tand te voelen over onze polders.
Dat werd het dus niet. Er kwamen vragen van de PvdA (nu de economische kant van de Tweede Maasvlakte
gerealiseerd is, nu ook aandacht voor de natuur kant van de deal graag), van het CDA (we moeten de bakens
verzetten en samen met boeren, bewoners en natuurmensen een plan maken) en de VVD (niet noodzakelijk,
waarom die 120 miljoen niet anders aanwenden en de buisleidingenstraat is ook belangrijk voor dat gebied)
maar voor de rest waren er geen vragen. Geen SP, geen D’66, geen PVV en geen SGP met vragen over onze
polders. De beantwoording ervan door de minister duurde dan ook 4 minuten, een tweede termijn voor vragen
was er niet en daarvoor leken we dus vanaf 18:00 – 20:45 in de zaal te hebben gezeten. Algemene
antwoorden over het verloop, de doelstellingen en geen aanleiding tot wijziging van de oorspronkelijke plannen
en doorgaan op de ingeslagen weg was de korte samenvatting. Dit tot tevredenheid van de ook aanwezige
leden van het projectteam van de Provincie.
Maar gelukkig zijn er ook de Polderkinderen, dus toen de vergadering was gesloten en ik met de Provincie in
gesprek kwam (duidelijke zaak en lijn, we mogen zo doorgaan) zagen we in de ooghoeken Marielle met flyer
en adresgegevens op de minister afstappen en om een gesprek vragen. Hetgeen de minister toestond, en zo
was ze in de gelegenheid om 10-15 minuten met haar één op één van gedachten te wisselen over hoe het
verhaal werkelijk in elkaar steekt. Want de minister had het in haar beantwoording van vragen over “enkele
individuen” (de 15 boeren ?) die dwars lagen, maar dat antwoord was haar duidelijk ingefluisterd door de
ambtenarij. Want 15.000 handtekeningen en 1400 commentaren overstijgt de term “enkele individuen” toch
behoorlijk. Duizendvoudig om precies te zijn. Dus met de belofte er nog eens goed naar te kijken en zich beter
te laten informeren aan Marielle, konden we toch met een tevreden gevoel de avond afsluiten en hopen we op
een vervolgafspraak voor de Polderkinderen met de verantwoordelijke minister. Het spreekwoord luidt “een
kinderhand is gauw gevuld” maar het gevoel overheerste toch wel dat er serieus naar de Polderkinderen
geluisterd is en dat e.e.a. opgevolgd zal gaan worden.
Hoewel, als je de kranten er achteraf op naslaat zijn de meningen bij de pers ook aardig verdeeld. Van één
uitgever twee behoorlijk verschillende beroichten:
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/12/Schultz-natuurplannen-Rhoon-gaan-door-1425288W/ (zie
bijlage Savelskous)
http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2013/12/Red-de-Rhoonse-boerenpolder-1424982W/ (zie bijlage
Oppewal)
Weergave bijeenkomst Vlakkenburg donderdag 28 november

De donderdagavondontmoeting met provincie en stakeholders op de Vlakkenburg, was een vergadering met
dubbele gevoelens. Allereerst natuurlijk een goede gelegenheid om samen een weg in te slaan, maar door de
ietwat starre houding van de Gedeputeerd Veldhuijzen werd het toch een avond met een wrange nasmaak.
Daar waar de boeren, op het laatste moment erbij gevraagd, lieten zien stappen te hebben gezet om er in
goede samenwerking uit te komen, bleef de provincie vasthouden aan het principe natuur en recreatie met
hoge ambities. Er werd weliswaar gesproken over het bijstellen van het bestemmingsplan en de doelen en
indien nodig kijken naar de PKB (Planologishce Kern Beslissing) maar bovenal weigerde de gedeputeerde te
luisteren naar de aanwezigen. Aanhoren en luisteren is niet hetzelfde. In dat verband was ter vergelijking de
Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen een verademing. Die gaf wel duidelijk aan te willen praten en
denken in oplossingen. Pragmatisch en niet strikt vasthouden aan een vooraf van bovenaf opgelegd plan.
Vanaf nu samen verder, en indien nodig het bestemmingsplan aanpassen. Kijken tot in hoever de PKB
oprekbaar is en de eventuele knelpunten aangeven.
Een totaal andere insteek dan die van de verantwoordelijk gedeputeerde. Deze raakte zelfs geirriteerd toen
een aantal vragen bij herhaling, maar in andere vorm, gesteld werden en dreigde dat er geluisterd moest
worden omdat hij anders stappen zou nemen. Niet bepaald een tolerante en communicatief sterke houding
van een bestuurder die spreekt tegen mensen die al 15 jaar met hun hoofd tegen de provinciale muur lopen en
totaal geen begrip of luisterend oor krijgen, iets wat veroorzaakt is door de falen van zijn eigen
ambtenarencorps en projectaanpak. Top-down zonder draagvlak bij de betrokkenen.
De avond was opgezet om te komen tot samenwerking met de mensen die particulier initiatief nastreven en
zelfrealisatie. Dus ook de boeren, met het grootste areaal en inbreng daarbij. De geboden indrukken en ideeën
van Vista landschapsarchitecten (Rick Visser) brachten alleen maar een discussie op gang. Want zijn
voorzetje, om net zoiets op te zetten als Landgoed Croy (bij Aarle Rixtel) was voor de boeren eenzelfde
oplossing als het Land van Ooit. Een sprookjesland.
Want duidelijk was waarneembaar dat daar de agrarische sector de drager is van het landschap en dat alle
verbreding (B& B, leisure, wandelroutes, zorg, theeschenkerij, pannenkoekenhuis etc.) erbij wordt gedaan ter
verbreding – maar de (melkvee)boerderijen zijn de commerciële pijler onder en drager van het geheel. Iets
wat in het Buijtenland van Rhoon blijkbaar niet mogelijk is gezien de bestemming en ideeën van de provincie.
Er kwam verder weinig nieuws uit de overpeinzingen. Mooie sfeerbeelden van hetgeen er allemaal zou
kunnen werden getoond en ook tal van mogelijkheden en plaatjes. Maar het idee dat er een soort
inrichtingsplan zou zijn met daarin welke richting de diverse zelfrealisatoren zouden gaan werken was er niet.
Ergo, het leverde alleen maar meer discussie en onduidelijkheid op, ook bij de mensen die al bedrijfsplannen
en ontwikkelingen voor ogen hebben. Ook de heer Nooteboom, in het Bestuurlijk Overleg met o.a. de
portefeuille Recreatieve Invulling, kon daar met zijn presentatie weinig aan veranderen. Allemaal
mogelijkheden over wat zou kunnen, maar nog geen richting met hoe en wanneer.
De kopstukken (Bestuurlijk overleg) heeft gezegd er binnen een paar weken mee aan de slag te gaan en
daarbij standpunten voor de verdere planning aan te geven. En voor alle geïnteresseerden had ik gevraagd
om de presentaties openbaar te maken voor de beeldvorming op de communicatie website van de Provincie.
Maar het zal u niet verbazen dat ook deze toezegging nog niet is ingelost. Te druk met de anonieme
advertentie voor De Schakel denk ik (zie verderop).
Reacties op 300ste Polderkolder

Wim Gé,
Van harte proficiat met de 300e uitgave van de Polderkolder!!
Jij bent met de Polderkolder op 27 maart 2007 begonnen als een protest tegen de top-down procedure en om de
inwoners van Albrandswaard meer informatie en openheid te verschaffen. (bijlage). Het PPA (Platform Polders
Albrandswaard) is jou daar nog steeds zeer dankbaar voor. Maar natuurlijk ook de vele trouwe lezers waaronder
vriend en vijand van de polders zijn jou dankbaar.
De Polderkolder is een graag gelezen medium geworden dat voorziet in een grote behoefte, want de
communicatie vanuit de provincie (en de gemeente) naar de burgers blijft na jaren van toezeggingen over
verbetering en professionele aanpak toch nog steeds onder de maat.
In 2004 wilde de toenmalige burgemeester Anja Latensteijn al een soort informatiecentrum (waar ook
bijvoorbeeld alle schetsontwerpen getoond zouden worden) liefst middenin het in het dorp, maar wat is daarvan
terecht gekomen? De informatie van de provincie bij De Buytenhof stelt niet veel meer voor en de
Vlakkenburg is, zo lijkt het, alleen maar toegankelijk voor genodigden en dan nog meestal genodigden waarvan
de neuzen dezelfde kant op staan.

De Polderkolder is voor velen dan ook een wegwijzer geworden in de polders waar je straks van het vele water
het moeras niet meer ziet. Ik hoor wel eens zeggen dat de Polderkolder met een korreltje zout gelezen moet
worden. Maar dat doe ik dan liever dan muggen ziften in een moeras, want als wij het van de openheid en
informatie van de provincie moeten hebben is er amper vlees of vis om zout op te strooien.
Bedankt en ga zo door!
------------------------------------------------------------------------Ik had onderstaande al eerder aangehaald, maar herhaling is de kracht van de boodschap zal ik maar denken:
Beste Hr Warnaar,
Vorige week is de tunnel onder de A15 geopend en sluit de Zuiderparkweg heel goed aan met
de Rhoonse Baan. Zo kunnen de inwoners van Rhoon en Portland snel de hockeyclub Tempo 34,
Het Zuidplein en het Ahoygebouw bereiken.
Er is ook een fietspad bij. Dat functioneert goed.
Op 500 meter van de tunnel wordt het fietspad over de A15 aangelegd. Dit kost miljoenen.
In tijden van bezuiniging is dit niet te begrijpen.
Dit moet U ook maar eens aankaarten als voorbeeld bij de verspilling als ze onze mooie
polders willen vernietigen.
Groeten
---------------------------------------------

Nav van artikel in volkskrant schrijf ik deze mail.
Ook in Oost-Groningen zijn de polders onder water gezet. Met rampzalige consequenties voor de
belastingbetaler. Zou volgens de proviciale staten in groningen een rendabel project.zijn. Kosten tot nu toe voor
de belastingbetaler meer dan € 875.000.000.
En het loopt nog steeds. Is een ramp. Zie : http://vorige.nrc.nl/economie/article2519912.ece
Zoals gewoonlijk worden de kosten altijd veel te laag voorgesteld. om het project te kunnen uitvoeren.
Zie betuwe lijn. de blauwe stad in groningen, enz.
Ook in het dorp Apeldoorn hebben, wel kleiner, een soortgelijke situatie, maar dan omgekeerd.
In de jaren dertig is besloten om beken in riool onder te brengen, door de politiek Nu is de beek naar boven
gehaald. Stroomt nu weer zichtbaar door het dorp. Kosten meer dan 12 miljoen.
Succes met de aktie.
------------------------------------------------------------------------We wachten met spanning op de volgende Polderkolder in verband met de centerfold pagina
in de Schakel.
Hier worden de meisjes De Klerk en de boeren weer neergezet als willen ze het niet
begrijpen, de mensen geen natuur gunnen en geen voedsel willen produceren op
natuurakkers.
Een anonieme pagina, geen duiding wie dit geplaatst heeft maar zeer waarschijnlijk
betaald door de provincie uit de €120 miljoen tezamen met het Anti Zuid Hollands
Landschap
---------------------------------------------

Geen reactie maar wel vermeldenswaard - Na veel soebatten en vragen heeft ook de Schakel editie Barendrecht
eindelijk een stukje geplaatst over de Polderkinderen. We hebben ze echt moeten overtuigen dat het ook van invloed is
voor de Barendrechtse inwoners, zeker ook gezien het aantal handtekeningen uit die gemeente (2300 = 15%) - het
artikel vindt u in bijlage bijgesloten
Advertentie Het Buijtenland van Rhoon (Schakel 5 december).
Met de laatste reactie doelde de inzender op de paginagrote advertentie welke geplaatst is in de Schakel over
Het Buijtenland van Rhoon. Anoniem inderdaad, hetgeen natuurlijk al flauw is, maar het is duidelijk uit welke
koker het komt. In elk =geval NIET van de Gemeente Albrandswaard die, bij navraag, niet op de hoogte was
ervan en over de tekst en inhoud. Na een communicatiestilte van 5 maanden is men van de kleine stukken
afgestapt en plaatst gelijk een hele full colour pagina als offensief tegen de andersdenkenden. Met de
advertentie neemt de Provincie duidelijk stelling tegen de 15.750+ sympathisanten die dit gebied zo willen
laten en de boeren willen behouden als beheerders en inrichters van het gebied.
Ik heb wel eens de vergelijking getrokken tussen de verschillende politieke propagandamachines uit een
duister verleden en daar doet dit niet veel voor onder. Het is natuurlijk makkelijk om even snel wat

tegenargumenten te verzinnen om de eigen wanprestaties tot op heden te verdoezelen. En dat durven ze nu
ook, door o.a. de Polderkinderen aan te pakken en met kleine “woordneukerijen” hun motieven te ontkrachten.
Er gaat inderdaad geen 600 ha onder water, maar dat maakt voor die kinderen niet uit. Of het onder water
gaat, natuur wordt of recreatie - hun bedirjven en toekomst worden de nek omgedraaid, dat is de essentie.
Ook om te stellen dat Een Vandaag een niet volledige berichtgeving geeft heeft ook meer met eigen onkunde
te maken. Zowel de “woordvoerster” namens de provincie als de voorzitter van Natuur en Milieu konden bij
Een Vandaag blijkbaar de boodschap over het waarom niet duidelijk genoeg overbrengen. En dat konden de
betrokken boeren en bewoners wel - is dat hen aan te rekenen?
En het hele verhaal is verder ook tenenkrommend als je leest dat “we gaan aan de toekomstige en huidige
gebruikers vragen waar ze behoefte aan hebben” alsof dat al niet in talloze onderzoeken gedaan is. Daar
hebben ze toch al die schetsontwerpen en plannen op gebaseerd?
Maar wat me nog het meeste ergert is dat zij die propaganda kunnen maken op onze kosten van die 120
miljoen met allemaal professionele ondersteuning van communicatiebureaus. Terwijl een paar kinderen dan
daar met hun bescheiden middelen tegen op moeten boksen en meer draagvlak genereren dan de hele
Provinciale denktank bij elkaar.
Na de VVD (lokaal), CU/SGP (lokaal) en PVV (Provinciaal) nu ook een standpunt (Persbericht) van de
landelijke CDA:
CDA wil stekker uit Natuurplan bij Rhoon
Het CDA in de Tweede Kamer wil een andere invulling van de afgesproken natuurcompensatie in verband met de aanleg
van de Tweede Maasvlakte. Voor die natuurcompensatie is overeengekomen dat ten zuiden van Rotterdam, bij Rhoon,
een nieuw natuurgebied van 600 hectare aangelegd zal worden in het Buijtenland. Voor die operatie, die 120 miljoen
euro kost, moeten 15 agrarische bedrijven verdwijnen.
Het CDA in de Tweede Kamer wil de huidige plannen van tafel. Volgens Kamerlid Sander de Rouwe gaat er goede
agrarische grond verloren en werken de betrokken boeren momenteel aan een alternatief plan. “Ik roep de minister op
om het huidige plan van tafel te halen en met de provincie en de betrokken agrariërs opnieuw met een open blik te gaan
praten”. Het alternatieve plan waar de boeren nu zelf mee bezig zijn mag wat de Rouwe betreft daarbij vertrekpunt zijn.
De Rouwe: “Er is in de regio veel verzet. Ik begrijp dat wel, mensen snappen niet waarom een mooi onderhouden, nuttig
agrarisch landschap veranderd zou moeten worden in een zompig moeras.”
Ook de grootste lokale partij, de EVA (Echt Voor Albrandswaard) heeft stelling genomen in hun Nieuwsbrief en
door te flyeren voor de polderkinderen en inzamelen van handtekeningen tot het behoud van de polders (zie
de bijlage).
Pdf samenvatting Polderkolder 291 - 300
Gewoonlijk krijgt u een samenvatting in pdf van de laatste 10 edities, maar ik heb wat problemen met mijn pdfcreator thuis. Dus zal ik hem de volgende editie bijsluiten en op de website zetten. En er zijn deze editie al
genoeg bijgevoegde stukken ook dus genoeg te lezen……
Links:
Voor mensen die de Schakel niet ontvangen en waarvoor de bijgeleverde foto van de voorpagina en binnen
pagina te klein is: hierbij de link
http://www.jambooty.be/nl/document/1010305
Laatste nieuws uit de Nieuw Oogst van gisteren:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=187798&h=Al-15.500handtekeningen-tegen-Buijtenland
Het Zuid-Hollands Landschap komt geld tekort en wil mensen laten betalen om te parkeren bij de ingang van
door hen beheerde gebieden… Toekomst voor ons Buijtenland ook? Hier komen tenslotte 960.000 bezoekers
op af…..Massa = Kassa !
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-11-2013/betaald-parkeren-bij-bezoekerscentrum-oostvoorne
Radio010FM heeft de Polderkinderen een gratis recalmespot aangeboden - luister hem hier af
https://www.facebook.com/photo.php?v=489454164486667
Nog wat filmpjes over onze aardkloot en hoe we er mee omgaan - om bij stil te staan….
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4SW9SW3LDZU
http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Boerenverzet tegen Wakker Dier is niet interessant volgens de Redactie - misschien onze Poldermeiden
wel…..?

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=187743&h=Geenboerenverzet-bij-Pauw-en-Witteman
En nog meer boerenverzet - een blokkade in Dordrecht voor niet nagekomen beloften…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-11-2013/dordts-boerenprotest-met-bietenrooimachine
AGENDA:

07 december Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
10 december Carroussel met o.a. De Blauwe verbinding
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/10-december/20:00
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/
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden.
De Polderkinderen
“Een complete verrassing, daar hadden we niet op gerekend maar we wachten eerst de beslissing van de
Tweede Kamer af”………
Meer kon woordvoerder Lammers van Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (zelf niet aanwezig) er ook niet van
maken toen hij door Radio1 werd geïnterviewd. Plaats van handeling De Vlakkenburg aan de Essendijk 24,
waar de provincie vrijdag-namiddag (Vrijdag de 13e) een samenzijn had georganiseerd. Een bijeenkomst om
de waardering uit te spreken voor de mensen die betrokken zijn bij het Buijtenland van Rhoon. Alle
stakeholders waren daarbij gevraagd en werden ook welkom geheten door de Project Manager Carel
Harmsen. Niet alleen vertegenwoordigers van het Albrandswaards Landschap en de Klankbordgroep
Buijtenlandtafel (zwaar ondervertegenwordigd) maar ook mensen van “de natuur” en provincie. En een
speciaal welkom aan de ondernemers uit het gebied, de boeren en last but not least ook de Polderkolder van
harte welkom. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn maar elkaar prikkelen in de communicatie om
zaken te verbeteren wordt blijkbaar toch ook als positief ervaren.
De ontmoeting was natuurlijk in een iets ander daglicht en setting kmen te staan door de dag ervoor,
vrijdagavond de 12 december. Er was in de loklae pers inmiddeels wat reuring ontstaan vanwege het volgende
bericht: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/december/05/cda_wil_stekker_uit_natuurplan_bij_rhoon
Maar donderdagavond de 12e bleek dat dit geresulteerd had in een motie van de VVD-er Rudmer Heerema
om de plannen rond het Buijtenland van Rhoon plan dusdanig aan te passen dat er ruimte komt voor de
boeren om hun bedrijven voort te zetten.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-12-2013/nipte-kamermeerderheid-tegen-ontpoldering-rhoon
We mochten het zelf meemaken in de Tweede Kamer en zagen, naast de VVD ook het CDA, PVV en CU/SGP
de motie steunen hetgeen op de meest kleine meerderheid zou duiden bij een stemming. Maar inmiddels zijn
er meer partyijen die hebben aangegeven de motie te steunen dus dat lijkt goed te komen.
Dinsdag 17 december a.s. zal er over gestemd gaan worden in de Tweede Kamer en dan weten we het zeker,
maar het ziet er goed uit.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188408&h=Kamer-tegennat-Buijtenland-van-Rhoon
Marielle en Sharona werden uiteraard gezocht door de pers. Zoals hier door TV Rijnmond ook.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-12-2013/rhoonse-boerendochters-nuchter-over-kamermeerderheid
En vanmiddag ook op Radio 1 te horen bij Marcel Bril vanaf minuut 17:30 ongeveer
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2013-12-13/17:00 en in het uur van 18:00 - 19:00 uur vanaf
minuut 17 ongeveer http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2013-12-13/18:00 met de provinciale
woordvoerder Lammers.

De Petitie
We zijn de 17.000 inmiddels gepasseerd en de petitie loopt gewoon door. De Polderkinderen zullen zich in
blijven zetten om aan te tonen dat er GEEN draagvlak is voor de provinciale plannen rond de polders maar dat
de bewoners en omwonenden van het gebied de agrarische inrichting willen behouden. Met de in te tekenen
fiets-, wandel- en ruiterpaden, meer aandacht voor biodiversiteit door agroranden, natuuroevers en meer.
Dus blijft de link naar de petitie doorgeven aan uw vrienden, bekenden, collega’s , familie etc. via de website
www.redpoldersrhoon.nl

Reacties op Polderkolder 301 en in De Schakel
In de Schakel deze week twee ingezonden artikelen van Bertie Barendregt en Thedie Binden. Ik heb ze
bijgesloten voor u.
En verder nog de volgende link en bemoedigend woord:
Kijk eens op deze site Wim , Mooi hè Gr.
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/
----------------------------------------------------------------

Beste,
Dit artikel sprak mij aan.
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3556857/2013/12/05/Amsterdam-laat-alcoholistenstraten-vegen-in-ruil-voor-bier.dhtml
De overheid wil dat de boeren minder bestrijding's middelen gaan gebruiken. Moeten ze er ook zorg voor
dragen dat de onkruiden in plantsoenen, bermen en natuur gebieden ze niet uit zaaien. Ik heb hier in de buurt dit
jaar ook een discussie gehad over een net aangelegen park waar deze zomer alleen maar stekels stonden uit te
zaaien. De gemeente mocht van een natuur organisatie niet maaien omdat zo de kruiden vernietigd zouden
worden. Toen gaf ik aan dat de gemeente als overheid's instantie welke bestrijding's middelen wil beperken het
goede voorbeeld zou moeten geven. Schaf stekel trekkers aan, geef die aan de natuurbeschermer's of nog beter
(langdurige) uitkering trekkers en laat die de stekels verwijderen. En als de uitkeringstrekker dit weigeren,
uitkering stop zetten.
Laat de overheid daar die 120 miljoen in besteden, komt het veel beter op zijn plek terecht en worden de natuur
gebieden veel aantrekkelijker!!
Dit ter info.
Alvast bedankt.
Mvg,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Wim Ge,
Als ik bijgaand artikel uit de Havenkrant van 5 december j.l. goed lees, is het voor de Provincie misschien handig om
binnenkort te beginnen met het reserveren van gelden voor de omvorming van de nieuwe natuur naar landbouwgrond.
Wellicht kun je dit artikeltje gebruiken voor de "Polderkolder."
Met vr. grtn.,

Zie bijlage ook 20131205_Havenkrant_HansSmits, waarin hij in de tweede kolom zegt dat in het midden van
deze eeuw “steeds meer natuur zal worden omgezet in landbouwgrond” vanwege de voedselbehoefte

enzovoorts. De projectmanager van Maasvlakte 2 geeft het zelf al aan waarom we hier geen nieuwe natte
natuur willen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Warnaar,
Rondom Tiengemeten is het bijzonder stil. Er zijn lieden die het er geweldig mooi vinden, maar bij anderen
lopen de tranen van ellende over de wangen.
Ik ben er voor het doorsteken van de dijken wel geweest en het leek toen nogal op ons mooie poldergebied.
Als het inderdaad een zgn. natuurlijke chaos is, kan dat op film, dia’s en foto’s gezet worden, en vervolgens
gepubliceerd.
Misschien, dat u het gebied kent.
M.v.g. ………….
Rhoon Noord
Redactie: Ik heb geantwoord dat ik ook met lede ogen mijn vrienden en vriendinnen van daar helaas
“ontheemd” heb zien worden en een zeer hechte sociale gemeenschap uit elkaar getrokken heb zien worden,
verspreid over het hele land. Met een link naar deze alleszeggende documentaire van Digna Sinke:
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/t/Tiengemeten-2001-2006.html
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Had u nog tegoed en vindt u bijgesloten - eerdere edities terug te zien op de site: http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=53
LINKS:
Had Martin Sommer van de Volkskrant het toch niet verkeerd gezien een paar weken terug…..
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6235/Martin-Sommer/article/detail/3554478/2013/12/01/Schultz-gaat-degeschiedenis-in-als-redster-van-de-polder-bij-Rhoon.dhtml
De CvdK neemt in besloten kring afscheid, dat scheelt weer een paar duizenden euro’s voor zijn
afscheidsfeestje moet je maar denken….. Hiij heeft al genoeg gekost.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-12-2013/jan-franssen-neemt-besloten-kring-afscheid
Ben benieuwd waar het Zuid-Hollands Landschap staat in dit overzicht
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3558529/2013/12/08/Weer-minder-leden-natuurclubs.dhtml
Nog een vorm van Stadslandbouw….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-12-2013/boomgaard-groeit-lloydkwartier
In Groningen is er ook weer een natuurgebied bij.
http://www.gic.nl/nieuws/groningen-groot-nieuw-natuurgebied-rijker-ter-grootte-van-400-voe
Misschien wat beesten uit de Oostvaardersplassen overbrengen, als we toch de natuur aan het “regelen’ zijn
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188414&h=VogelsOostvaardersplassen-op-de-vlucht
Want als je het daar niet kunt redden dan krijg je tenminste een spuitje
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188051&h=Ziekeree%C3%ABn-in-Groningen-mogen-spuitje
Dat is tenslotte een stuk beter dan in dat door hekken omzoomde park waar beesten niet weg kunnen, de
Nieuwe Wildernix……
http://www.youtube.com/watch?v=FWvFAGWwmeg
AGENDA:
14/12 Kerstpoldermarkt Poortugaal van 10:00 - 16:00 zullen de Polderkinderen actief handtekeningen
verzamelen en
waar ook het College van B&W Albrandswaard aanwezig is om snert met u te eten
10:00 - 16:00 uur ook Wintermarkt op de Buytenhof, http://mad.ly/162d44?pact=18890118920&fe=1
15/12 Koopzondag Intratuin Rhoon, ook hier zijn de Polderkinderen actief aanwezig
16/12 Gemeenteraadsvergadering met o.a. de Blauwe verbinding
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/16-december/20:00
17/12 Behandeling Motie tegen Ontpoldering Buijtenland in Tweede Kamer http://nos.nl/nieuws/live/politiek24
21/12 Kerstspel op de Buytenhof http://mad.ly/162d44?pact=18890118920&fe=1

Dat was het wel weer voor deze Polderkolder - tot een volgende editie, die krijgen we nog wel vol vóór de
Kerstdagen
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
De Tweede Kamer heeft besloten en de motie van de VVD-er Rudmer Heerema (gesteund door bijna alle
politieke partijen uitgezonderd PvdD en Groen Links) aangenomen. Daarover heeft u al veel kunnen
teruglezen in de pers of kunnen zien op de Televisie (bij Een Vandaag o.a.). Ik heb wat knipsels bijgesloten
ook uit de diverse media. Tevens vindt u hier nog wat linkjes:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188408&h=Kamer-tegennat-Buijtenland-van-Rhoon
Bericht met Audio & Video: http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-12-2013/rhoonse-boerendochters-nuchter-overkamermeerderheid
Video EenVandaag :
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48191/polders_bij_rhoon_onder_water_de_kamer_beslist_vandaag
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188585&h=Kamer-steuntmotie-tegen-nat-Buijtenland
Bericht met Audio : http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-12-2013/minister-zet-plannen-buytenland-door-ondanksmotie
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=154810
Alle eerdere berichten en geluids- en filmfragmenten onder het kopje “Nieuws” te vinden :
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=13
Als u nu denkt dat daarmee de race gelopen is en de vlag uit kan moet ik u helaas teleur stellen. Zo werkt dat
niet in een democratie blijkbaar.
Want de Minister heeft zich gehaast om te verklaren dat de plannen gewoon door moeten gaan en er verder
niets aan gewijzigd kan worden. Door RTV Rijnmond wordt het zo verwoord:
“Volgens Schultz zijn de eerder genomen besluiten over de polder niet meer terug te draaien. De omvorming
tot natuurgebied geldt als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Hoogwaardige natuur is
volgens de minister in het gebied niet te combineren met land- en tuinbouw. Schultz zegt dat de provincie en
boeren in het gebied nu met een alternatief plan moeten komen” Hierin zit gelijk een groot deel van alle
misverstand die eerst maar eens uit de lucht moet worden gehaald en aan de mensen duidelijk gemaakt,
namelijk een tweetal misvattingen:
Sprookje Een : compensatie Tweede Maasvlakte
Het hele plan heeft inmiddels niets meer met compensatie voor de Tweede Maasvlakte te maken, zoals
oorspronkelijk in de PKB (Planologische Kern Beslissing) was opgenomen . Die compensatie heeft, na eerdere
protesten en een uitspraak vanuit Brussel, inmiddels plaats gevonden op zee. Voor de kust van Goeree is een
zeereservaat van 750 ha ingericht ter compensatie, want als je natuur van de zee afneemt (de Maasvlakte kust
en delta), moet je ook daar compenseren. En dat is dus gedaan. Maar in dezelfde adem is toen kort daarna
besloten dat de 750 ha rond Rotterdam moest worden ingericht voor verbetering van de leefbaarheid van de
Rotterdamse regio. Met een mooi woord een dubbeldoelstelling geheten. De mensen komen volgens de
geleerden hier blijkbaar zoveel omgevingskwaliteit tekort dat de polders nu moeten worden opgegeven aan
recreatie en natuur om de leefbaarheid te verbeteren. Dat zou dan o.a. moeten met hoogwaardige natuur
(waar overigens niemand in kan recreëren en waar zeker geen leidingstraat en nieuwe ontsluitingsweg in thuis
hoort). Inmiddels blijkt uit de petitie van de Polderkinderen ook wel dat het met die “behoefte” aan verbetering
van de leefbaarheid voor de regio genoten wel meevalt. 18.000 mensen willen de polders zo houden met de
boeren die het land bewerken en onderhouden waarvan 1500 ook nog eens hun specifieke wensen kenbaar
maken.
Sprookje Twee: zoet-klei-oer-moeras en/of krekenlandschap
Deze natuurdoeltypen van het zwaartse soort, waar eigenlijk niets mee kan en waar zeker ook geen
recreatiebehoefte mee wordt ingevuld, staan nergens in de PKB omschreven. Dat is er op enig moment door
de groene maffia en het groene polderen (zonder lokale inbreng overigens) in de plannen gefietst. In de PKB

wordt alleen gesproken over hoogwaardige natuur, niet expliciet natte natuur of moeras. Want er bestaan nog
veel meer andere natuurdoeltypen dan deze zware. Naast het zwaarste natuurdoeltype zoet-klei-oer-moeras
of “natte natuur” is reguliere landbouw namelijk niet mogelijk. Maar leg je de lat iets minder hoog, zoals wat de
boeren in hun alternatief nastreven, dan is het wel mogelijk om natuur en recreatie en landbouw naast elkaar
uit te oefenen.
Ik kijk (bijna jaloers) als voorbeeld maar even over de rivier naar de Hoekse Waard waar hun natuurdoeltype
zelfs de classificatie van Nationaal Landschap heeft. Daar kunnen de boeren nog gewoon hun boterham
verdienen, maar doen ook aan agrarisch natuurbeheer. Er worden akkerranden met bloemen en kruiden en
struinpaden langs de sloten en over het land door hen aangelegd en onderhouden. Er zijn natuurvriendelijke
oevers aangelegd en kreken gegraven. Dit allemaal om de biodiversiteit te verhogen en om zo te voldoen aan
de natuurdoelen en belevingswaarden. Daarnaast is ook het fiets-, wandel- en ruiterpaden netwerk uitgebreid
om het gebied te ontsluiten en zo is iedereen tevreden. Waarom zou dat hier ook niet kunnen?
Dus daar werken de boeren aan in hun alternatieve plan dat samen met gerenommeerde
landschapsarchitecten en de vereniging nederlands cultuurlandschap wordt gerealiseerd..
Waarom deze uitleg over deze sprookjes?
Door de diverse berichten op radio en televisie raken de mensen in de war. We worden daar de laatste dagen
regelmatig over gebeld en op aangesproken. Men dacht dat met het aannemen van de motie de Tweede
Kamer de plannen om de polders zonder boeren in te richten had laten varen en aangegeven dat de boeren
zouden kunnen blijven. Dat is de uitleg van ieder normaal denkend mens, maar niet van de politiek en de
ambtenarij. Die zien opeens het gevaar dat de groene lobby hen gaat terugpakken bij andere projecten. Kijk,
die Tweede Maasvlakte ligt er dus daar kunnen ze niets meer aan doen. Maar er komen vast nog meer
projecten. Vandaar die angst en hardnekkigheid bij de provinciale ambtenaren denk ik. En het niet willen
luisteren, maar het aanhoren.
De Polderkinderen en de Petitie
Het voorgaande heeft er toe geleid dat de Polderkinderen onverminderd hard, zo niet nog harder, werken aan
het verzamelen van handtekeningen en steunbetuigingen. Bijgesloten vindt u een persbericht van de
Polderkinderen. In het kort komt het hier op neer dat de Polderkinderen, ondanks de successen tot op heden
en de motie van de Tweede Kamer door zullen gaan met het verzamelen van handtekeningen onder de petitie.
Gewoon om ook de Provincie ervan te overtuigen dat hun top-down methodiek niet werkt en dat ze echt met
de boeren en bewoners in gesprek moeten gaan om tot een constructieve oplossing te komen. Daarom
hebben ze met beide handen de “prijs” in ontvangst genomen die kunstenares Sylvia Blok, van Futuras
Fotografie ter beschikking heeft gesteld, namelijk de “proefversie” van het kunstwerk in ons gemeentehuis.
Deze zal worden verloot onder de ingezonden handtekeningenlijsten die onze polderfans door allerlei mensen
laten ondertekenen en bij de Polderkinderen ter verwerking aanbieden. Elke volle lijst telt mee en hoe meer
lijsten er ingeleverd worden, des te groter de kans op deze unieke prijs. Lees er meer over in het persbericht of
op de website http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=288
De houding van de Provincie Zuid-Holland
Ik had me de laatste editie al verwonderd over de uitlatingen van de woordvoerder van de provincie bij de
“snertavond” op 13/12 op de Vlakkenburg, maar dat werd zaterdagochtend in het AD nog eens dunnetjes
overgedaan (zie ook bijlage 20131214_ReactieProvincie.jpg). Blijkbaar gaat de Provincie een beslissing van
de Tweede Kamer naast zich neer leggen en gewoon op de oude voet verder. Vooral top-down blijven praten
en die 17.500 handtekeningzetters en boeren niet serieus nemen. Wat een arrogantie, en dat moet dan de
woordvoerder zijn die een brug slaat tussen partijen. Terwijl we het op de avond met de betrokken ambtenaren
nog hebben over samen aan de slag gaan en samen nadenken over de plannen en samenwerken, komt daar
zo’n official namens de afwezige Gedeputeerde (toevallig of wilde deze de confrontatie met de boeren uit de
weg gaan?) even de zaak op scherp zetten. Geen wonder dat niemand van de aanwezigen na afloop hem een
lift wilde geven naar de metro. Beter hadden we dat wel kunnen doen en hem dumpen langs de Oude Maas in
"zijn" natuur en recreatiegebied om daar tot inkeer te komen.
Reacties op Polderkolder 302 :
Geachte heer Warnaar,

Tot mijn verbazing las ik in de Schakel van 12 december een oproep van het Zuid Hollands Landschap om
gezamenlijk met het Albrandswaards Landschap een wandeling te maken door het buitenland van Rhoon om
te genieten van al het moois dat dit te bieden heeft.
In november 2009 heb ik mijn lidmaatschap van het Zuid Hollands Landschap opgezegd wegens de steun die
deze vereniging gaf ( en voor zover ik weet nog steeds geeft) aan het onzalige plan om het bestaande
landschap te veranderen in zogenaamd nieuwe natuur, met voorbijgaan van de belangen van degenen die
thans dit prachtige gebied onderhouden.
De wandeling die men thans wil maken doet hypocriet aan, zolang het hiervoor weergegeven standpunt niet
wordt verlaten.
Uw nieuwsbrief volg ik met veel belangstelling en ik wens u daar nog veel succes mee!
Met vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Van de redactie van het AD mocht ik 2 pdf-s ontvangen van de pagina’s waarop artikelen m.b.t. de
Polderproblematiek zijn weergegeven. Heel erg bedankt uiteraard en heel attent ook, echter die stukken zijn 1
Mb elk. Dus heb ik er toch maar weer voor gekozen ze “uit te snijden” en als jpg fototje toe te voegen, anders
worden de bestanden wel erg zwaar. Het betreft de artikelen uit de AD kranten van vrijdag en zaterdag.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die 750 ha groen in het kader van de PKB-PMR is ten behoeve van de versterking van de leefbaarheid van de
regio Rotterdam.
Volgens mij staat nergens in die kaders dat dat ingevuld moet worden met natte natuur (volgt uit latere
afspraken over de invulling van die kaders met de milieufederatie en Natuurmonumenten en anderen), waarbij
het natuur- in plaats van het recreatiebelang voorop is komen te staan. In het PAL-advies werd er al gewezen op
dat de behoeften van de recreanten / bewoners in deze regio in dit plan centraal dienen te staan
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gefeliciteerd!
Nu doorpakken met Adriaan Geuze! Weg met de groene maffia. Ongelofelijk dat GL en de PvD tegen zijn.
Namens alle polderliefhebbers

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte Redactie, de heer Heerema en de heer de Rouwe,
I.v.m. het bezoek van de filmploeg vanmorgen aan Adjan Vos, de motie ingediend door de heer De Rouwe enige dagen
geleden en de motie van vandaag ingediend door de heer Heerema, wil ik uw aandacht vestigen op de navolgende
informatie:
Natuurcompensatie : FEIT OF MYTHE?????????????????

Bij alle acties tegen de invulling van het Buijtenland van Rhoon op de wijze zoals de Provincie die voor ogen
staat, wordt steeds verwezen naar het feit dat de toestemming voor de Tweede Maasvlakte was gekoppeld aan
de inrichting van o.a. de 600 Ha natuur compensatie in Rhoon.
(Waarbij de overheid dus gezwicht is voor de natuurorganisaties en de chantage heeft afgekocht met iets dat
niet van de overheid maar van anderen is.)
Dat was inderdaad oorspronkelijk zo. Later heeft “Brussel” echter laten weten, dat de natuur compensatie
moest gebeuren in de onmiddellijke nabijheid van de Tweede Maasvlakte en dat is ook zo uitgevoerd. Er werd
toen echter besloten, dat de 600 Ha in Rhoon natuurgebied toch zou worden gehandhaafd, om recreatie en
natuur te bieden aan de bewoners van Rotterdam (Zuid).
In alle verhalen wordt dat steeds vergeten, de koppeling is dus eigenlijk een mythe.
En in Rotterdam heeft men al laten weten, dat het niet uitmaakt of het natuur of boerenakkers zijn, als het maar
groen is.
Deze opmerkingen maak ik omdat ik als lid van het Platform Polders Albrandswaard de afgelopen jaren de
ontwikkelingen nauw heb gevolgd en betrokken ben geweest bij de activiteiten, resulterend in de

Albrandswaardse Variant. Het gaat mij zeer aan het hart dat deze mooie polders dreigen te verdwijnen en vind
het absurd, dat de boeren moeten plaats maken voor “natuur” die niet eens toegankelijk zal zijn voor de
beoogde recreanten uit Rotterdam.
Blijkt ook weer hoe onverstandig het is geweest toe te geven aan de chantage van de natuurorganisaties, want
bij chantage weet men dat het nooit genoeg is.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verder kreeg ik van een Polderfan de link naar een aantal vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld aan de
minister en die door haar (of haar ambtenaren) zijn beantwoord. Eén ding mag daarin wel duidelijk zijn,
namelijk dat de vragenstellers door de bomen ook het bos niet meer zien en ook nog steeds praten over
“compensatie voor de Tweede Maasvlakte”. Het betreft vooral de vragen 1 t/m 8 in het bijgesloten document
20131213_Antwoorden-MinisterEZ_XIII………. etc
LINKS
De rust op de Vossenburg lijkt teruggekeerd gelukkig - na die pers afgelopen weken en het afronden van de
oogst zat dit er aan te komen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188811&h=Vossenjachtverboden-op-IJsselmonde
Als we de boeren zien als “slachtoffer” van de Provincie dan kan de nieuwe Commisaris van de Koning wellicht
wat betekenen
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-12-2013/smit-beedigd-als-nieuwe-commissaris-van-de-koning
Misschien kan voorzitter Alex Ouwehand hiermee een cursus betalen en gaan volgen over natuur,
natuurdoeltypen, natuurwaarden enzovoorts
want wat hij erover kon vertellen bij Een Vandaag…..?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188328&h=Toch-geldvoor-Natuur--en-Milieufederatie
Ook een alternatieve invulling voor het recreatiegebied langs de Oude Maas; voor de Rotterdammers die er nu
niet meer kunnen recreëren?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-12-2013/kralingen-krijgt-tweede-voedselbos-van-nederland
AGENDA
20 december Vrijdagavond Kerstspel Buytenhof http://mad.ly/cb5554?pact=19181964235&fe=1
Ik denk nog wel met een Kersteditie te komen omdat er nog wat in de pen zit - voor nu genoeg zo en tot een
volgende Polderkolder

304

PETITIE:18.500+ handtekeningen
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik had beloofd nog voor de Feestdagen bij u terug te komen omdat er nog wat in de pijplijn zat. Dat was o.a.
een interview met de Polderkinderen in de Kersteditie van de Nieuwe Oogst.
Dat heb ik van de redactie doorgestuurd gekregen maar was 9 Mb groot, iets te veel voor dit medium om dat
dan in 1500-voud rond te mailen. Dus heb ik er een jpg van gemaakt als foto, en dan is het bestand
aanmerkelijk kleiner. Maar voor de liefhebbers kan ik het origineel eventueel nog opsturen. Dan “replied” u
maar met het verzoek daartoe.
Brief van een 86-jarige sympathisant aan Minister Schultz
Wat ik ook heb bijgesloten is het afschrift van een brief die ik even anoniem heb gemaakt, van een polderfan
van 86 jaar oud. We hebben niet alleen jongeren maar ook ouderen die zich inzetten voor het behoud van de
polders.

Daartoe reken ik ook het ingezonden berichtje in De Schakel afgelopen donderdag van Adri Lagendijk. Heb ik
ook even bijgesloten voor de mensen van buiten deze regio. De kalender waar Adri over praat in haar
ingezonden stuk is een uitgave van de gezamenlijk kerken in Rhoon voor alle inwoners van 75 jaar en ouder.
Met foto’s uit het archief van Kor van Pelt, dus zowel van bestaande polderplaatjes als beelden die inmiddels
als verloren moeten worden beschouwd door sloop en/of nieuwbouw. De polders door de seizoenen heen,
mooi vastgelegd in dit collectors item. Dus helaas niet te koop via reguliere kanalen, daarom heb ik de
binnenpagina maar even voor u bijgesloten voor de beeldvorming ook.
Reactie Minister Schultz
Niet zozeer op de brief van de sympathisant maar meer op de motie van de VVD, heeft de minister gereageerd
en dat heb ik ook bijgesloten. In het AD van zaterdagmorgen heeft ze gereageerd en dat haar departement
goed zal kijken naar de maximaal mogelijke ruimte in de plannen en dat ze met een brief begin 2014 de
procedure zal bepalen. Dus dat wordt weer vingers kruisen, want ik heb nog steeds het idee dat dit dossier op
het departement van EZ totaal niet thuishoort. Het was eerst ELI (Economie, Landbouw en Innovatie) maar dat
Landbouwdeel is behoorlijk ondergesneeuwd inmiddels. Zo’n onderwerp als het Buytenland van Rhoon staat
daar ook op de agenda bij het overleg Scheepvaart. Wat heeft het er mee te maken en hebben de Kamerleden
die daar voor Scheepvaart zitten wel affiniteit en/of kennis over dit precaire onderwerp en dossier. Het zou heel
prettig zijn, alvorens een brief met een procedure uit te sturen, eerst eens van gedachten te wisselen met de
direct betrokkenen alvorens we straks weer met een door het departement opgestelde brief in een keurslijf
worden gedwongen waar de gemeente, boeren en bewoners wederom geen kant mee uit kunnen.
De petitie : bijna op de helft, blijf het doorgeven!
We zitten op schema om nog voor het eind van dit jaar de 20.000 handtekeningen onder de petitie te hebben.
Dat wil zeggen binnen 3 maanden, dus dan resteren er nog drie maanden voor de andere 20.000 want we
moeten de 40.000 krabbels binnen de 6 maanden hebben verzameld volgens de richtlijnen voor het
Burgerintiatief. We zitten dus goed op schema. Laat u en uw kennissen, familie, vrienden of anderszins
informeren via de webiste www.redpoldershoon.nl waar alle persberichten, video’s en audio’s zijn
samengebracht. Op de website van de Polderkinderen staat ook alle informatie over de wedstrijd die is
uitgeschreven onder de verzamelaars van handtekeningenlijsten http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=288
Tevens is daar de directe link naar de petitiewebsite www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu . Meer
weten over de polders? Kijk op www.polderdag-rhoon.nl
Reactie op Polderkolder 303

Beste Wim Gė,
De Polderkolder is in de loop der jaren steeds beter geworden, volwassener zou je kunnen
zeggen en voorziet echt in een enorme behoefte. Vooral het laatste nummer (303) was weer
perfect!
Goed dat deze nieuwsbrief ook in Den Haag en door de natuur- en milieuorganisaties wordt
gelezen. Jammer dat zij er zo weinig mee doen.
Eigenlijk zouden alle inwoners van IJsselmonde deze nieuwsbrief moeten lezen/ontvangen.
Want helaas is het ondanks alle toezeggingen in het verleden nog steeds slecht gesteld met de
communicatie vanuit de provincie. Het blijven maar losse flodders die een andere/eigen
waarheid brengen.
Ik kan mij voorstellen dat velen van de bomen het bos niet meer zien. Maar nog altijd beter dan
dat je van het moeras de polders niet meer kunt herkennen. Voor alle duidelijkheid:
Als het aan de provincie en het ZH-Landschap ligt, wordt de Zegenpolder één groot moeras,
want dat is "hoogwaardige natuur" en dus goed voor de biodiversiteit. Wel jammer dat je er niet
in kunt recreëren. En wij maar denken dat het goed voor de Rotterdammers moest zijn.
De Molenpolder, waar Adjan Vos zit, moet een ouderwets landbouwgebied worden zonder
boerderijen, waar je straks niet alleen oude gewassen kunt bewonderen die aan de vogels

gevoerd worden, maar wellicht ook boeren op geitenharen sokken kunt bekijken die met
subsidie staan te schoffelen en onkruid lopen te trekken. Dat noemen de deskundigen dan
"akkers van basenrijke gronden", het meest hoogwaardige natuurdoeltype dat dit soort
landbouw nog net toestaat. Deze omschrijving is sinds 2007 in de plannen gefietst en later
vastgelegd in het bestemmingsplan om geen concessies meer te hoeven/kunnen doen aan de
boeren. Dat een dergelijk project altijd geld blijft kosten zal duidelijk zijn.
Misschien is het slimmer om van de Molenpolder een werklozenproject te maken ten gunste
van de leefbaarheid van de bewoners van Pendrecht, Zuidwijk en Charlois. Dan wordt de
Groene Verbinding misschien ook nog een keer terugverdiend.
Ook de Portlandpolder wordt hoogwaardig en nat zodat de oude Portlandstee uit 1800 in een
oneigenlijke omgeving komt te staan.
Ten noorden van de Essendijk wordt het een soort polderpret- recreatiepark waar vooral veel te
doen moet zijn en waar je pannenkoeken kunt eten. Hoe de Rotterdammers daar met het
openbaar vervoer moet komen is vooralsnog een raadsel.
De Rand van Rhoon blijft voorlopig onaangeroerd, maar het ziet er naar uit dat daar in de
toekomst gebouwd gaat worden. Vandaar dat de boeren hier ook al vast zijn wegbestemd.
Met vriendelijke groet,
A. Nonymus
-----------------------------------------------

Beste WG,
Ik hoorde het gerucht dat de aanleg van de 2e MV op zich zelf al zoveel positieve milieu effecten heeft dat
compensatie aan de kust niet of nauwelijks nodig was geweest. Laat staan de 750 HA volksverlakkerij.
Grt
---------------------------------------------Communicatie Provincie website www.buijtenland.nl
Dat blijft nog onverminderd slecht en behelpen. Er schijnt weer een nieuwe communicator te zijn
http://www.buijtenland.nl/content/projectteam-0 , maar die kan blijkbaar ook de zaak niet vlot trekken. Er zijn
inmiddels al weer twee avonden met de bewoners en belanghebbenden en andere stakeholders geweest op
de Vlakkenburg maar dat had blijkbaar geen nieuwswaarde voor de Provincie. Evenzeer de aangenomen
motie van de Tweede Kamer is nergens terug te vinden op hun website. De woordvoerder heeft op radio en
met de pers gesproken, maar dat is blijkbaar niet de moeite waard om verder uit te dragen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het ontwikkelingen zijn die de Provincie niet passen en die ze, door ze dood te
zwijgen, denken te kunnen weerstaan. Gelukkig denken inmiddels de Tweede Kamer en nog eens 18.500+
mensen daar heel anders over. Wellicht moeten we het hen zelf binnenkort maar eens gaan vertellen en
duidelijk maken op het Provinciehuis…….
LINKS
Op de risicokaart kunt u kijken of u nog droge voeten houdt of dat er overstromingsgevaar dreigt….
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2013/nieuwsbrief_nr_51/@229639/overstromingsrisico/
We hebben het al eerder laten zien, maar voor de beeldvorming van wat akkerranden kunnen doen een ontwikkeling die ook de boeren hier in hun alternatieve inrichtingsplan Buytenland van Rhoon voorstaan
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=188816&h=Akkerrandgoed-voor-waterkwaliteit-(video)
Nog even de laatste reactie van VVD-er Rudmer Heerema op Radio Rijnmond en mijn reactie daarop
http://www.rijnmond.nl/nieuws/18-12-2013/vvd-hoopvol-over-toekomst-buytenland-rhoon
De mensen willen alles onder controle hebben blijkbaar…..
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=154777

AGENDA
28 december Polderkinderen staan bij Intratuin Rhoon om handtekeningen te verzamelen - het streven is om
dit jaar de 20.000 krabbels te halen!
Dit onderstaande plaatje is al wat ouder maar ik ben daar nog steeds heel blij mee. Zoveel mensen die toen
gehoor hebben gegeven aan de oproep.
Grappig om te zien dat de Polderkinderen op dezelfde lokatie hebben geposeerd voor de reportage “Dit is mijn
plek” in de Nieuwe Oogst.
Dit was het wel weer voor 2013 denk ik. Een gedenkwaardig jaar waarin ik mede namens jullie een lintje heb
mogen ontvangen.
En waarin de Polderkinderen er in geslaagd zijn, na al die jaren, om de polders weer in de publiciteit en op de
kaart te krijgen.
Een mooi uiteinde derhalve en genoeg om naar toe te leven in 2014.
Voor u en allen die u dierbaar zijn een Gelukkige Kerst en een Voorspoedig maar bovenal Gezond 2014
gewenst !
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Bij het verschijnen van de eerste Polderkolder van het nieuwe jaar kan ik er natuurlijk niet aan voorbij gaan om
u allen het beste te wensen voor dit komende jaar, in goede gezondheid en met veel voorspoed en speciaal
voor de meelezende politiek en provincialen : veel wijsheid. Want er is het laatste kwartaal van 2013 wel wat in
gang gezet dat hopelijk in 2014 een positief vervolg zal krijgen. Daar hopen we niet alleen op, daar vertrouwen
en rekenen we eigenlijk gewoon op.
Iedereen die mij gemaild heeft of kaarten gezonden: van harte bedankt voor alle wensen en ik hoop ook
komend jaar weer bij te dragen aan een goede communicatie rond onze polders. Het zal toch ergens vandaan
moeten komen, want om met 144 miljoen op zak iemand in te huren die dat op een actuele en adequate
manier kan doen schijnt voor de provincie onmogelijk te zijn.

De petitie van de Polderkinderen
Deze gaat onverminderd succesvol door. Natuurlijk is er met de feestdagen wat minder bezoek aan websites
en minder aandacht in de pers, maar desalniettemin kan de tussenstand van 21.200+ met daarnaast nog een
1600+ persoonlijke opmerkingen en aanvullingen indrukwekkend genoemd worden. En ruim binnen de
doelstelling om voor eind 2013 de 20.000 krabbels te hebben.
Er wordt inmiddels, nu het kerstreces voorbij is, weer volop nagedacht over een vervolg op deze succesvolle
actie om de gang er in te houden. Gezien het aantal ondertekenaars uit de kernen van Rhoon en daar omheen
moet er nog voldoende potentieel zitten als je het afzet tegen het aantal inwoners. Dus mocht u ene idee of
suggestie hebben om handtekeningen op papier of op de website te krijgen aarzel dan niet om contact te
zoeken met de initiatiefnemers of de PR-man Ab Greijn. Dit kan via de website
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=288
De verkiezingen 19 maart 2014
Deze lijken hun schaduwen al ver vooruit te werpen. Opeens lijken de politieke partijen grote voorstander te
zijn van de plannen van de boeren rond de polders van Rhoon. Een half jaar geleden werd er in de
Gemeenteraad nog gesproken dat de Raad van State uitspraak had gedaan en dat de boeren nu moesten
“ophouden met zeuren” maar in gesprek gaan met de Provincie inzake het Buijtenland van Rhoon. Nu er
opeens een hele andere wind lijkt te waaien onder regie van de Polderkinderen met enorm veel voorstanders
voor het behoud van de polders waaien de vaantjes opeens weer een hele andere richting uit en struikelt de
politiek bijna over elkaar om de helpende hand te bieden. Voorschrijdend inzicht zullen we dan maar denken
en hopen dat ze het na de verkiezingen nog steeds vol zullen houden (en niet zoals na de laatste verkiezingen
opeens de boeren aan de kant zetten met hun bestemmingsplan).
Want er wordt van alle kanten gelobbied bij de Provinciale en landelijk politiek om onze polders weer onder de
aandacht te brengen en daar moeten we blij mee zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Diverse
partijen hebben natuurlijk een lobby gevoerd om de motie van half december te laten ondersteunen en het is
niet zo dat dat allemaal te wijten is aan één of twee partijen. Het lijkt natuurlijk wel aardig zoals het nu wordt
uitgelegd in de pers en via andere media, maar laten we het nu eens op een gezamenlijke inspanning houden
van politiek, polderkinderen en pers. Want dat doet meer recht aan de werkelijkheid dan die zogenaamde
individuele inbreng want we hebben elkaar allemaal nodig bij de realisatie van de plannen en het behoud van
onze polders.
Zeker ook in de volgende fase van het verkrijgen van voldoende handtekeningen onder de petitie.
De participatiemaatschappij : Raad Albrandswaard gaat inwoners meer betrekken bij zijn
vergaderingen
Het heeft in De Schakel gestaan en ook op de gemeentelijke website www.albrandswaard.nl wordt er over
gesproken. De burgers moeten participeren en actief deelnemen dus worden betrokken.
De overheid verandert steeds meer van uitvoerder naar regisseur. Dit betekent dat inwoners meer en meer
meedenken en ook zelf gaan doen. Op eigen initiatief of omdat zij hiertoe door de overheid worden verleid of
uitgenodigd. Dit vraagt erom dat de gemeenteraad eerder en beter op de hoogte is van de mening van zijn
inwoners. En dat inwoners de gelegenheid hebben hun mening of ideeën te delen met de raad. Dat leidt tot
een andere manier van vergaderen waar de inwoner een prominentere plek krijgt.
De afgelopen jaren vergaderde de gemeenteraad altijd op de maandagavond. Er vonden dan carrousel- en
raadsvergaderingen plaats. In de carrouselvergaderingen vond de voorbereiding voor de raadsvergadering
plaats. Er werd steeds in twee zalen tegelijk vergaderd. Hierdoor werd het volgen van verschillende
onderwerpen belemmerd.
Nieuw: Carrousel wordt Beraad & Advies
Vanaf januari starten we met Beraad & Advies - avonden. Er worden raadsvoorstellen voorbesproken per
thema en in één zaal.
- Eerste maandag: Beraad & Advies Welzijn
- Eerste dinsdag: Beraad & Advies Ruimte
- Tweede maandag: Beraad & Advies Algemeen (financiën, veiligheid e.d.)
U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd in te spreken over onderwerpen die u raken en waarover u iets mee wilt
geven.

Nieuw: Ontmoeting & Dialoog
Vanaf februari is er eens per maand (maandag of dinsdag) een Ontmoeting & Dialoog - avond. Bedoeling van
deze avond is dat er gesproken wordt over onderwerpen die inwoners bezighouden, of die veel inwoners gaan
raken. Er ligt nog geen raadsvoorstel op tafel, er is ruimte om breed te praten met elkaar. De avond kan
afhankelijk van het onderwerp op verschillende manieren worden ingericht. Het belangrijkste is, dat in een
vroeg stadium inwoners mee kunnen praten. Het is een avond voor dialoog tussen raadsleden en u. Houdt u
de gemeentesite en de Schakel dus goed in de gaten!
Vertrouwd: Debat & Besluit
De raadsvergaderingen eens per maand (op maandag) blijven vertrouwd: er wordt gedebatteerd en de raad
neemt besluiten. U kunt nog steeds kort inspreken in de raad.
Maar pakt u vooral uw momenten tijdens de Ontmoeting & Dialoog - avonden en de Beraad & Advies avonden!
Ik heb even voor u gekeken of er inmiddels al vergaderingen zijn ingepland binnen deze nieuwe structuur,
maar dat kan ik nog niet terugvinden.
Wel staan er twee radsvergaderingen gepland komende maand. Zie hier
http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/
Polders in de Pers
Ik heb al gerefereerd aan artikelen in De Schakel, Botlek en anderszins. Je hebt de stukken van de
Polderkinderen en daaraan gelieerd en je hebt de politieke stukken zal ik het maar noemen waarin getracht
wordt zich te profileren in de aanloop naar de verkiezingen. Maar wie daar doorheen wil kijken zal met mij
hopen dat ook die aandacht zal leiden tot herziening van de plannen met onze polders. Ik heb weer een aantal
artikelen bijgesloten voor de mensen van buiten de regio. De Polderkinderen geven op hun site overigens een
mooi overzicht van de verschenen artikelen in de pers : http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=33
Uitzending Hart van Nederland
Onze polderkinderen zijn ook regematig op TeeVee te zien. Onlangs was Hart van Nederland weer in Rhoon
om opnames te maken, alleen duurde het wat langer vooraleer de beelden de ether in gingen. Vanwege
andere actuele en belangrijke onderwerpen werd het een aantal keer opgeschoven maar op de 2e dag van het
Nieuwe Jaar was het toch zover. Voor wie het gemist heeft:
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2014/strijd-om-de-polders-van-rhoon/
En ook hiervan hebben de kinderen op hun site weer een verzameling beeld gezet die u op het gemak kunt
terugkijken mocht u een uitzending gemist hebben.
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=29
RECLAME : VAN HARTE AANBEVOLEN !
Een unieke uitgave van het Boerderijenboek RHOON. Arie Beukelman, kenner van de Rhoonse en
Poortugaalse historie heeft een boek gemaakt over de Rhoonse boerderijen en hun bewoners. Waarin 76
reeds verdwenen en nog bestaande boerderijen en hun bewoners vanf de 16e eeuw beschreven worden. Het
is een boek met hard-cover bestaande uit 200 pagina’s en zo’n 80 foto’s dat na 1 maart voor 29,50 te koop zal
zijn. Bij voorintekening kunt u het al bestellen voor € 25,00. Indien u het boek per post toegezonden wilt
hebben komt er 6,50 €verzendkosten bij. Anders moet u het afhalen bij de Oudheidkamer in Poortugaal. Ook
is het boek Poortugaalse boerderijen en hun bewoners te bsetllen op eenzelfde manier. Een mail verzenden
naar arie.beukelman@telfort.nl met uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer volstaat. Wel
even aangeven hoeveel exemplaren van welke uitgave u wilt, of het verzonden moet worden en zorgen dat er
een betaling bij Arie binnen is vóór 1 maart a.s. door het totaalbedrag over te maken op rekening
NL89RABO0329505513 t.n.v. A. Beukelman te Poortugaal. Een briefje schrijven met uw bestelling kan ook dat moet verzonden worden aan A. Beukelman, Waalstraat 28, 3171 BD Poortugaal.
Links
De polderkinderen strijden voor hun 600 ha met hun petitie ten de ontpoldering
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=189207&h=Burgerinitiatie
f-tegen-Buijtenland-op-helft#.UsP15DaA2Uk

Tegelijkertijd weten ze in China niet waar ze goede schone landbouwgrond voor voedselproductie moeten
zoeken….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=189193&h=Miljoenenhectares-China-te-vuil-voor-graan#.UshCSzaA2Uk
Nog meer wildernis nieuws, zowel over oude als over nieuwe
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3570055/2014/01/01/Wildernis-zit-zelfs-tussen-destoeptegels.dhtml
CU/SGP in de regionale dagbladen heeft ook waardering voor de Polderkolder! Ook wel eens anders geweest!
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/december/23/ophef_omtrent_het_compensatiegebied_2de_maasvlakte
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3289990/opmerkelijk-een-toekomstvisie-waarin-geen-boer-of-koe-tebekennen-was.aspx
Voor een eerste editie weer genoeg informatie denk ik zo. Fijn weekeinde verder en tot een volgende
Polderkolder.
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Goedenavond Polderburen en overige belangstellenden,
Er is weer wat nieuws te melden. Na alle Nieuwjaarsrecepties en wensen begint het normale leven weer, voor
zover je van normaal kunt spreken natuurlijk. Het is nogal druk, zeker gezien de ontwikkelingen rond onze
polders. De Polderkinderen trekken er flink aan en de petitie loopt crescendo door maar ook de boeren komen
langzaam op stoom. In de wintertijd is het wat rustiger, hoewel er nog altijd (spruit)kool wordt geoogst en er
vele winterwerkzaamheden zijn. Maar tussen de bedrijven door begint het alternatieve plan van hen (met de
inbreng van professionals zoals landschapsarchitecten en mensen van de vereniging het nederlands
cultuurlandschap http://www.nederlandscultuurlandschap.nl/snc_algemeen.htm ) toch handen en voeten te
krijgen. En dat is mooi natuurlijk, niet alleen roepen dat het anders kan, maar ook daadwerkelijk denken in
oplossingen door de bewoners en boeren zelf. Over naar de actualiteit dus:
Vergadering Provincie Zuid-Holland
Op woensdag 15 januari a.s. zal in de Statencommissie “Groen en Water” van de Provicnie Zuid-Holland
gesproken worden over Het Buijtenland van Rhoon
http://www.zuid-holland.nl/staten_informatie_systeem/2014/15_januari_2014/CIE_-_Agenda/apps_sissingle.htm?llpos=437793048&llvol=-2000
Plaats van handeling is de Landschapszaal aldaar, aanvang 13:00 - 18:00 uur
De agenda laat zien dat er een bespreekstuk is, punt 2a betreffende de uitwerking PMR-project Buytenland
van Rhoon.
http://www.zuid-holland.nl/staten_informatie_systeem/2014/15_januari_2014/CIE_-_Agenda/opendocumentsis.htm?llpos=457152027&llvol=-2000
Het mag duidelijk zijn dat er inmiddels een en ander speelt, zoals de petitie Stop Project Buytenland Nu en een
alternatief plan door de boeren.
Om in elk geval de commissieleden daarover te informeren, hebben zowel de Polderkinderen als de Boeren
spreekrecht aangevraagd.
De Polderkinderen zullen daar aandacht vragen voor hun burgerinitiatief dat ze de Provinciale Staten willen
voorleggen. Over hoe dat precies moet en kan zijn de meningen nogal verdeeld en de website van de
provincie biedt daar ook weinig duidelijkheid in. Vandaar dat ze het op deze manier in gang zullen zetten.
De Boeren zullen, daarbij ondersteund door hun adviseurs op het gebied van landschapsarchitectuur en
tevens behoud van cultuurlandschap, de eerste schetsen en ideeën van hun alternatieve plan naar voren
brengen om daarmee duidelijk te maken dat zij “bottom-up” een plan met draagvlak aan het ontwikkelen zijn
als tegenhanger van het “top-down” opgelegde ontwerp en visie van de Provincie.
Om daarmee ook de vragen en inzichten die er leven bij de diverse statenleden van een andere kant te laten
zien dan de eenzijdige en gekleurde informatie die men daar normaal ontvangt. Zoals verkeerde aannames uit
een 12e Tussenrapportage van juni 2013 (inmiddels achterhaald), de compensatie voor de Tweede
Maasvlakte (ook achterhaald), de kaders van de PKB (Planologische Kern Beslissing - waarin gesproken
wordt over natuur en recreatie maar NIET over zoet-klei-oermoeras en andere beperkingen) en meer. Kortom,
even de punten op een rij zetten en hoe de boeren en bewoners denken dat ze daar een invulling aan kunne
geven die geen 144 miljoen kost maar slechts een fractie. En waarbij zowel zij als hun landbouwbedrijven

kunnen blijven zitten en een rol als beheerder van het gebied vervullen naast een commercieel bedrijf waarin
ze zichzelf kunnen bedruipen en niet van (eindige) subsidies afhankelijk zijn.
De vergadering is openbaar, dus indien u uw licht op wilt steken over het verloop en de argumentatie van
diverse kanten is dat mogelijk.
De Polderkinderen, Petitie en Plannen
De burgemeester van Albrandswaard noemde en roemde het initiatief van onze Polderkinderen in zijn
Nieuwjaarstoespraak. Als burgerparticipatie en initiatief uit de samenleving gebruikte hij de petitie en het
aanbieden van het burgerintiatief als voorbeeld van hoe mensen in kunnen spelen op zaken en deze op de
politieke agenda onder de aandacht brengen. Met daarbij de muzikale omlijsting door Amazing Stroopwafel
Wim Kerkhof als uitschietertje natuurlijk. http://www.albrandswaard.nl/portala/nieuws_45618/item/nieuwjaarstoespraak-burgemeester-hans-wagner_38589.html

Een prachtig recent voorbeeld van initiatiefrijke inwoners zijn de zusjes De Klerk en zelfs beter bekend als de
Polderkinderen. We vergeten hun muzikaal omlijste inspreken in onze raad voorlopig niet. Met hun actie, om
meer ruimte te krijgen voor de bestaande agrarische bedrijven die wij zo koesteren en waar we verder mee
willen in een mooi groen Buijtenland van Rhoon. Hun initiatief heeft er nu al toe geleid dat de Tweede Kamer
een motie heeft aangenomen. De strekking van de motie is om vanuit de oorspronkelijke rijks doelstelling de
invulling van het bestemmingsplan nog eens goed tegen het licht te houden en de agrarische ondernemers en de
bevolking meer te betrekken bij de concrete vormgeving. Dat klinkt ons allen als muziek in onze oren. Wij
voelen ons als college gesteund in onze activiteiten om patstellingen op te lossen en alle partijen aan tafel te
krijgen
De petitie begint na het Kerst- en Nieuwjaarsreces weer aardig te lopen. Er wordt volop gedeeld via de sociale
media en er worden nog steeds interviews gegeven en artikelen geplaatst in de gedrukte media. We zitten nu
al over de 22.000 (er moeten nog wat handtekeningenformulieren worden verwerkt op de computer) dsus nog
steeds op schema. Volgende actie is dus het Burgerinitiatief aanbieden aan de Provinciale Staten, maar
daarvoor gaan ze eerst inspreken en dit aanbieden aankondigen. Want hoe e.e.a. bij de Provincie in zijn werk
gaat is voor een normaal mens niet uit de instructie daartoe op te maken: http://www.zuidholland.nl/loket/provincialeregelgeving/reglement.htm?action=getregulation&regelingid=112 - het is ook nog
eens een verordening die geldig is tot 1 juli 2011, dus hoe de verordening nu luidt laat zich alleen maar raden.
Een meer dan 10 jaar oud besluit - geen menskracht om het allemaal bij te houden daar op het Provinciehuis
blijkbaar …….
Veiligheid in de polders: Polderalert
Afgelopen weken werden de polders op diverse plaatsen geteisterd door inbrekers zoals u wellicht heeft
kunnen lezen of horen. Er zijn alarmen afgegaan, er is daadwerkelijk ingebroken, de politie heeft al een aantal
keer zoektochten waarvan zelfs met ondersteuning van helicopters uit de lucht gedaan en zo meer. Of er een
direct verband is met de openstelling van de polders en de nieuwe verbindingen die er liggen valt niet direct
hard te maken maar dat gevoel is er wel. De afstanden tussen de verschillende woningen/boerderijen is nu
eenmaal groot, het duurt langer vooraleer er hulp of gezag aanwezig kan zijn. Vandaar dat we met een aantal
bewoners aan het inventariseren zijn om een soort Polderalarm in te stellen zoals ook wel in andere delen van
Nederland gebruikt wordt. Zie ook dit artikel:
http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3573051/2014/01/07/Digitale-buurtwacht-vangt-boeven-metwhatsapp.dhtml .
Nu heeft niet iedereen een smartphone met “whatsapp” maar voor diegenen die het wel hebben zouden we
met elkaar een “groep” kunnen vormen om elkaar op de hoogte te stellen bij onraad of als je bijvoorbeeld
onwel wordt. Er is al veel sociale controle, er wordt al veel voor elkaar in de gaten gehouden bij afwezigheid of
bij drukte op het land, maar toch zijn er altijd weer van die etterbakken die er in slagen om andermans
goederen te ontvreemden. Het moet geen wijdverbreid verhaal worden maar echt lokaal. Zelf denken we aan
de bewoners van de Essendijk - Rijsdijk (vanaf Manege Bos de polder in) - Omloopseweg - Oudeweg Nieuweweg - Achterweg - Lageweg - Poelweg - Het Weegje - Essendijk - Koedood (tot gemaal Breeman) Korteweg - Molenpolderse Zeedijk - Veerweg. Mocht u in dit gebied aan een van de voornoemde wegen
wonen en u heeft interesse stuur mij dan even een mail (mailto:wwarnaar@kabelfoon.nl ) met uw
naam/adres/huisnummer/telefoonnummer van uw smartphone (die geschikt is voor de installatie van
Whatsapp) en we nemen daarna kontakt met u op. Mocht u dit bericht door willen spelen aan een buur of
bewoner die de Polderkolder niet ontvangt dan is dat uiteraard geen probleem.

Red de Polders (ons Zeeuwse Zusje zeg maar)
Bijgesloten vindt u ook een uitnodiging van onze Zeeuwse evenknie, de mensen die strijden tegen de diverse
geplande ontpolderingen in Zeeland. Wij kennen hier veelal de Zilte Zeeuwse Zaligheden in de vorm van
oesters en andere schelpdieren en de niet te versmaden kreeften en garnalen, maar dezelfde ziltigheid is ook
een gevaar voor de diverse Zeeuwse eilanden. Hoe deze problematiek speelt zal op hun Nieuwjaarsreceptie
uit de doeken worden gedaan. Maar u kunt ook, naast fysieke ondersteuning een donatie doen aan deze
instelling. Kijk voor zowel de invitatie (als je wilt gaan kijken wel even opgeven) als voor een
donatie/lidmaatschap naar het bijgesloten worddocument 20140118_..........
Links
Mocht u iemand als een verdwaalde met een smartphone in zijn hand langs de Koedoodzone zien lopen dan is
dat niets bijzonders maar een schatzoeker
http://www.albrandswaard.nl/portal-a/nieuws_45618/item/speuren-naar-schatten-langs-de-blauweverbinding_38729.html
Hier hebben we nog Polderkinderen die verder willen boeren gelukkig, elders wordt het een uitstervend ras…..
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/s-hertogenbosch/jonge-boeren-een-uitstervend-ras-1.4168506
De boeren willen graag uitbreiden maar er is niet genoeg grond, dus dat drijft de prijzen op.
http://www.boerenbusiness.nl/grondmarkt/artikel/item/10841921/Honger-naar-huurgrond-niet-te-stillen
Als je je helemaal op de recreatie wil storten als boer is dit misschien een idee en voorbeeld…..
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/tram_te_koop_voor_12_miljoen_m.html
Over het natuurbeheer met o.a. paarden door landschapsbeheerders zoals ARK en anderen. Ze hebben er de
ballen verstand van
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3572694/2014/01/06/Koniks-geen-oerpaarden-wel-robuustepaarden.dhtml
Agenda
13/01 Raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/13januari/20:00
15/01 Commissievergadering Provinciale Staten “Groen en Water”
http://www.zuidholland.nl/agendapagina.htm?id=112786
Dat was het wel weer voor deze keer, tot een volgende Polderkolder!
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben een goede week achter de rug voor de polders, hoewel ik natuurlijk niet te vroeg wil juichen. Maar
de stappen die door de boeren gezet zijn om zich te profileren om zelf aan de slag te gaan en de polders te
behoeden voor nieuwe natte natuur zijn positief te noemen en veelbelovend!
Commissie Groen en Water Provinciale Staten
Woensdag 15 januari hebben de Polderkinderen in het Provinciehuis in Den Haag spreektijd gehad bij de
Statencommissie vergadering Groen en Water over het PMR project Buytenland van Rhoon. De
Polderkinderen kregen maar liefst 3:45 minuut de tijd om hun verhaal te doen. Belangrijk in het betoog was de
vooraankondiging dat er z.s.m. een burgerinitiatief bij de Provincie volgt met als doel het bestemmingsplan
terug te draaien.
Daaraan voorafgaand had Adjan Vos een inleidend betoog gehouden over het alternatieve plan dat de boeren,
op eigen kosten, hebben gemaakt om de Statenleden en Gedeputeerden te tonen dat het ook anders kan, en
dan met draagvlak van boeren, bewoners en burgers uit de regio.
De provinciale leden toonden begrip voor het gepresenteerde alternatieve plan, gepresenteerd namens de
agrariërs door de heer Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ) en willen deze plannen
graag een kans geven.
Gedeputeerde portfeuillehouder Govert Veldhuijzen gaf aan dat hem helder geworden is dat er niet veel
draagvlak is, ook gezien de 23.000 handtekeningen tot nu toe en dat ook de communicatie niet optimaal is
geweest (daarover verderop meer). Tevens is hij bereid om over het interessante plan te praten en het
bestemmingsplan op punten te wijzigen zo gaf hij aan, maar…… hij wil eerst van Minister Schultz en

staatssecretaris Dijksma weten wat de ruimte is in de PKB om het alternatief ook daadwerkelijk in te kunnen
passen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190476&h=Provinciebespreekt-alternatief-Buijtenland#.UtkJYqx3gaM
De boeren waren uiteraard blij dat ze eindelijk eens hun zienswijze konden presenteren en er ook naar hen
geluisterd werd. Naar de Boerenvariant is nooit serieus gekeken, maar het alternatief dat nu door een
deskundige naar voren werd gebracht (naast het feit dat het hele proces op dood spoor zit nu de overheid ook
wel inziet dat zonder draagvlak er nooit iets zal gebeuren) leek min of meer omhelst te worden door de
Statenleden. Het is een begin, ant we zijn er nog lang niet…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190510&h=BoerenRhoon-vertrouwen-op-goede-afloop#.UtkJGqx3gaM
Communicatie vanuit de Provincie
De Statenleden en gedeputeerde gaf het zelf al toe, dat er aan de communicatie richting de betrokkenen en de
burgers in het gebied wel een en ander schort. Dat dit duidelijker zou kunnen. Nou, dat vind ik een behoorlijk
understatement, want het is gewoonweg slecht zoals de informatie wordt gedeeld met de betrokken burgers.
Mijn Polderkolder zal wel te kritisch zijn om te delen vanuit Provinciaal gezichtspunt, maar er zou minimaal op
ingehaakt kunnen worden of feiten weerlegd/verduidelijkt. Nu hoor je en gebeurt er niets, dus lijkt het of ze
bewust dommetje spelen en “het volk” onwetend willen houden.
De afgelopen maanden is er in hun ogen blijkbaar geen nieuwswaardig feit gebeurd wanneer je het
communicatiemedium, hun website www.buijtenland.nl er op naslaat. Bij de nieuwsberichten is het laatste
nieuws van 16 oktober 2013, terwijl er ondertussen al diverse overleggen en presentaties op bijvoorbeeld hun
lokale steunpunt “de Vlakkenburg” hebben plaatsgevonden. Niets daarvan, nog geen foto of verslag of iets
over de presentaties. Hoewel ze hebben toegezegd dat wel te doen. Ook over zo’n commissie vergadering als
afgelopen week, waar ze overigens wel snel een persbericht hebben doen uitgaan (zie bijlage) om hun
standpunt te verwoorden, wordt met geen woord gerept op de website over dit project. Afgezet tegen alle
miljoenen die ze al verspild hebben aan onderzoeken en onrealistische plannen is het onbegrijpelijk dat ze hier
niet meer aandacht en budget aan besteden. Ik weet niet wat die professionele communicatiebureaus en
adviseurs in rekening brengen voor deze wanprestatie maar ik denk dat ik het als amateur voor de helft een
stuk beter zal doen.
Polderdag 2014 op 21 juni - de langste dag!
De commissie die de Polderdag organiseert is bij elkaar geweest en heeft, na overleg met de boeren, de
beslissing genomen om dit jaar weer een polderdag te organiseren. Ze hebben de moed er weer in gezien de
laatste ontwikkelingen, en willen laten zien dat ze een plaats in de polders meer dan waard zijn. Voor zover het
nog in de teeltplannen van komend jaar past zal getracht worden om wat voorbeelden aan te leggen van
alternatieven in teelt en agrarisch natuurbeheer om zo de reeds aanwezige sterke link tussen de natuur,
recreatieve functies en agrarische sector verder uit te diepen. Getracht zal worden om een programma te
maken waarbij we “over de dijken” ook de natuur in Carnisse Grienden en Klein Profijt willen betrekken want
tussen de polders en de grienden bestaat al een eeuwenlange symbiose. De polder als fourageergebied voor
(water)vogels en dieren (reeën, vossen etc.) uit de griend is wellicht minder bekend, maar tellen wel degelijk
mee bij de natuuropgave die er voor dit gebied is. Wij kunnen wél duidelijk maken wat natuurdoelen en
natuurwaarden zijn, dit in tegenstelling tot de baas van de Zuid-Hollandse Milieufederatie bij Een Vandaag.
Dus het thema zal een mix zijn van lokale productie, natuur, agrarisch natuurbeheer en landbouw voor de stad.
Later zal het programma wat verder worden uitgediept wanneer we alle (eventuele) partners benaderd hebben
en meer gedetailleerd kunnen berichten maar voor nu moet u dus alvast de datum blokkeren : 21 juni
Polderalarm
Op mijn oproep van vorige week om een “whatsapp” groep aan te maken om zo de veiligheid in de polder te
vergroten door elkaar bij onraad of onmacht op de hoogte te stellen is zeer positief geantwoord. Een tiental
bewoners heeft zich spontaan gemeld via de mail hetgeen ons heeft doen besluiten om even een klein
formuliertje te maken en bij iedereen in de brievenbus te doen. Niet iedereen ontvangt de Polderkolder of heeft
een mailadres, en die zijn wellicht ook geïnteresseerd. Dus komende week meer nieuws, waarna we een
”buurtavond” willen beleggen om met de belangstellenden e.e.a. af te stemmen. We hopen binnen een maand
dan de zaak op orde en operationeel te hebben. Wordt vervolgd.

Polderkinderen
Deze gaan onverstoorbaar verder met de actie, de stroom van ruim 23.000 handtekeningen (een aantal met
de hand ingevulde lijsten moeten nog worden ingebracht) blijft groeien en ook het aantal persoonlijke reacties
van de ondersteuners van het burgerinitiatief blijft toenemen. Daarvan zijn er nu bijna 1700
http://www.petities24.com/forum/67960 . We vragen de polderfans toch vooral mee te denken en te helpen in
de strijd voor het behoud van de polders door te wijzen op de website www.redpoldersrhoon.nl via de mail,
social media en andere manieren om mensen te bereiken. Weet u manieren om veel mensen via social media,
verenigingen, mailadresbestanden of hoe dan ook te bereiken : schroom niet en help de polderkinderen op
weg naar de 40.000!
Ingekomen reacties en tips
Afscheid van de polders
Een bijzondere aankondiging en afscheid van de polders mocht ik ontvangen van de familie Cartel, zie ook de
bijgesloten rouwkaart:
Goedemorgen Wim Gé,
Gisteren afscheid genomen van mijn moeder in crematorium Hofwijk. Op haar verzoek is de rit erheen begonnen met
een omweg door “haar” polder over de Essendijk en de Koedood. Ze steunde jullie inzet voor het behoud ervan. Zie ook
bijgaande rouwkaart.
Heb geen bezwaar tegen meesturen met de polderkolder. Als je er één handtekening mee zou krijgen, zou ze al blij zijn
geweest.
Zie ook: https://www.facebook.com/pages/Uitvaartbegeleiding-Adrie-van-der-Zwan-Groenenboom/207650359410868.
Haar respect voor de polders, roept ook respect van ons op voor haar laatste gebaar.
Schaapskuddes rond de stad
In het alternatieve plan van de boeren voor de polders wordt o.a. gesproken over de begrazing van de dijken
door schaapskuddes. Een oude klas- en schoolgenoot van me, Cees van der Sman, houdt een kudde schapen
en trekt daar mee rond Rotterdam om dijken en taluds van wegen te begrazen. In de wintertijd moeten de
schapen lammeren, en daarvoor huist hij deze winter in een kassencomplex aan de Slotsedijk 60. De eerste
lammeren zijn inmiddels geboren, want ook hier is het meer voorjaar dan winter. Hij tipte me op een filmpje
van een collega uit de polder Schieveen, Martin Oosthoek, die een filmpje heeft gemaakt van zijn stadsintiatief.
Mooi om te kijken http://www.youtube.com/watch?v=rCIqqPr9mFk
LINKS en UIT DE PERS
Ook in de gedrukte en digitale media weer volop aandacht voor de polders. Allereerst aandacht voor de TV
met Nederland van boven
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190538&h=Nederlandvan-boven-toont-boerenleven#.UtkIwqx3gaM
Hier kun u de uitzending beklijken: http://www.vpro.nl/nederland-van-boven/alle-afleveringen/aflevering-9oogst.html
Ook de Hedwigepolders staan nog steeds in de belangstelling en op TV:
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/hedwigepolder-staat-centraal-in-tv-programma-1.4179656
Gisteren was er ook nog een mooie documentaire van Frank Westerman op de televisie over de dijken en
polders.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1390505
Weer een ballonnetje van een TBO (Terrein beherende Organisatie) om geld te verdienen. Eerst het ZHL , nu
Staatsbosbeheer
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3578544/2014/01/16/Ruiters-gaan-mogelijk-betalen-voorbuitenrit.dhtml
Over muggen die naderbij komen als we hier nog meer nieuwe natte natuur gaan aanleggen:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3576599/2014/01/13/Tijgermug-ook-gespot-inVlaanderen.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3577947/2014/01/15/Panama-gebruikt-transgenemuggen-tegen-knokkelkoorts.dhtml
We krijgen straks naast de Stadslandbouw ook de Stadsvisserij.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-01-2014/meerval-en-tilapia-uit-het-rotterdamse-havengebied
Genoeg voor deze keer denk ik zo - een fijn weekeinde gewenst verder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik heb weer wat zaken die in en rond onze polders spelen voor u verzameld en op een rij gezet. Veel
leesplezier en doe er uw voordeel mee!
De Polderkinderen en de voortgang
Het is even wat rustig in de communicatie en berichtgeving rond de polders. Ten eerste omdat de
“voortrekkers” van het project een weekje op de lange latten hebben gestaan, want ook zij willen wel een keer
op vakantie natuurlijk. En verdiend hebben ze het sowieso.
Maar ook omdat iedereen, na de presentatie op het Provinciehuis, min of meer zit te wachten op de volgende
stap en wie die gaat zetten. Minister Schultz heeft medio december vorig kaar aangekondigd dat ze met een
brief c.q. instructie zou komen hoe de boeren bij de plannen betrokken zouden moeten en kunnen worden en
onder welke voorwaarden, en vanuit de Provincie is het wachten op dit schrijven. Begrijpelijk. Ondertussen
gebeurt er dus weinig want het heeft geen zin om van alles op stapel te gaan zetten als blijkt dat dit straks niet
door de PKB beugel kan.
Nog wel een ludiek postertje op de Facebookpagina gezet die veel waardering op heeft geroepen en vaak
gedeeld is door de inmiddels 1448 Red Polders Rhoon Facebook vrienden. Heb ik ook maar even bijgesloten
mocht u hem ook willen plaatsen…..
De Provincie communiceert….
Jawel, er komt rook uit de schoorsteen van het Provinciale communicatiecentrum en er zijn wat aanpassingen
gedaan aan hun website om u en mij te informeren. Zo is het persbericht inzake de voordracht van het
Boerenalternatief Buijtenland van Rhoon + 22.000 Betrokken Burgers (zullen we het maar even voor het
gemak noemen) inmiddels als nieuwsbericht op hun site verschenen
http://www.buijtenland.nl/nieuws/329 en is er ook een aanpassing over de Groene Verbinding gemaakt
http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding . Dus misschien wordt het nog wat komende tijd, we
zullen het kritisch blijven volgen en kijken vol verwachting uit naar de Nieuwsbrieven en advertenties in De
Schakel.
Wel moeten de teksten nodig worden herzien, want sommige stukken doen de waarheid geweld aan. Bij het
“levend landschap” wordt gesproken over akkerbouwgebied, terwijl het tot 1975 voornamelijk gemengde
bedrijven waren die allemaal aan veeteelt (melkveehouderij) naast akkerbouw deden. Met de komst van
melktanks, melkquotering, mestwetten etc. is de verschuiving naar vollegrondsgroenten, akkerbouw en
schaalvergroting gemaakt. En hier nog zo’n stuk tekst : Ook de schaalvergroting van de akkerbouw tekent zich duidelijk
af, met een toename van het verkeer. Alsof de akkerbouw verantwoordelijk is voor de verkeersdrukte en het
sluipverkeer in de polders. Onzin allemaal dus mag de communicator nog wel eens door zijn teksten lopen.
Vereniging Albrandswaards Landschap
Ook hier hoor ik weinig van de laatste weken terwijl ze toch in december een aantal activiteiten hadden. De
afspraak was dat ik geínformeerd zou worden om zaken mee te nemen in de Polderkolder, maar wellicht
houden ze ook winterrust, zoals het grootste deel van de polders. Dat het echter allerminst “stil” is in de
polders kunt u op hun website lezen. Vooral het verslag van de wandeling door de Rhoonse polders is leuk om
te lezen, zeker als je ziet wat voor natuur er blijkbaar allemaal zit. Want die natuur komt echt niet van dat ene
natuurakkertje van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), maar die zit er altijd al. En daarom zijn we ook zo fel
tegen de plannen om die polders tot moeras te maken. Want waar blijven dan bijvoorbeeld die 6
veldleeuwerikken die ze op deze decembermiddag gespot hebben/ Die hebben een hekel aan natte poten,
evenals veel andere dieren van de rode lijst zoals patrijzen overigens. Ook mooi dat er gerefereerd wordt aan
de akkerranden in het artikel en de meerwaarde ervan. Ik kan daar nog als kanttekening bij zetten dat niet
alleen het ZHL deze zaait, maar dat ook de “normale” boeren dat doen en dat ook ik een akkerrand in onze
beeldentuin heb gezaaid. De boeren in deze polders zijn daar namelijk ook al wat langer mee bezig, zie o.a.
ook in 2012 de Polderdag met het project van Werkplaats Buijtenland. En als de boeren de vrijheid krijgen in
hun plannen met het Boerenalternatief komen er nog veel meer akker-, pluk- en struinranden bij in de polders.
Verslag hier http://www.albrandswaardslandschap.nl/uncategorized/een-koude-en-donkere-wintersewandeling-met-heerlijke-snert/

Nieuwe straatnamen in het Buitengebied
Het zal Thedie Binder ongetwijfeld deugd doen dat er met zijn historische overzichten wat gedaan wordt. Hij
heeft al heel wat historie over de polders boven water gehaald en op een rijtje gezet, zoals o.a. de oude
namen in de polder die gegeven werden aan akkers, weiden en buurtschappen. In dat kader is het leuk om te
zien dat de “straatnamencommissie” daar blijkbaar ook wat van op heeft gestoken getuige de nieuwe
benamingen die men een aantal “straten” in het Buijtenland van Rhoon heeft gegeven (zie bijlage ook). De
historie ervan kunt u hier teruglezen: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=20
Er zit alleen nog wel één maar aan. De ontsluitingsweg naar het Buijtenland van Rhoon heeft nu een naam
terwijl we die weg helemaal niet willen. Dat eerste stuk naar de P-plaats is OK, maar de polders in met een
nieuwe ontsluitingsweg is voorlopig nog een brug te ver. Als die overkluizing er ooit komt over de leidingstraat
natuurlijk, weer een kunstwerk van tig miljoen. En wat ze naast naambordjes daar wel moeten doen
(constatering vorige week)? Aangeven dat het een P-plaats is (nu staat er niets en kun je zo doorrijden de
Rhoonse Weide op), vuilnisbakken plaatsen (nu lijkt het meer op een afwerkplek en dumpplaats van oude
accu’s en overige troep) en het einde ervan blokkeren of een verbodsbord plaatsen. Je rijdt nu zo van de
“Zevenmeet” de “Lange Merge” op zonder dat je het weet……
Fotoserie van Isabelle Boon (zie bijlage)
In september 2013 organiseerde Rotterdamse oogst Tour du Boer en kwam ik voor het eerst bij de boeren in
Rhoon op visite. Tot dat moment wist ik niets van de plannen voor de ontpoldering. En dat nog geen 10
kilometer van mijn huis. De actie van de Polderkinderen gaf mij de inspiratie een fotoserie te maken waarin ik
de waarde verbeeld die de bedrijven hebben voor de regio.
De alternatieve plannen van de boeren en hun welwillendheid om het landschap met anderen te delen is voor
mij doorslaggevend om het gebied met haar bewoners een jaar lang te gaan fotograferen. Eens in de twee
weken spring ik op de fiets en maak ik foto's van de boeren, hun producten, de strijd en het prachtige
landschap.
Vanaf vandaag zal er iedere twee weken een nieuwe foto op FB worden geplaatst. Andere fotografieprojecten
vind je op www.isabelleboon.com.
Tevens zal een selectie van haar Rhoonse Polderwerk op de Polderdag worden tentoongesteld
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Ik mocht nog wat reacties en tips binnen krijgen die ik met u wil delen:

beste wim gé,
weer enorm bedankt voor de polderkolder. ik heb er veel bewondering voor dat je zo n uitgebreid onderwerp
toch zo leesbaar over kunt brengen!!
HOU vol! en Dank
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verder kreeg ik van Rick Timmers een link door waarin de Gemeente Rotterdam op zoek is naar
initiatiefnemers voor stadslandbouw etc.
http://www.rotterdam.nl/nieuws:gezochtinitiatiefnemers
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft in de Ooypolder samenwerking met de boeren gezocht. Waar eerder
samenwerking met de overheid mislukte.
'Goenonderhoud was iets wat de boeren erbij deden en het leverde niets op, behalve extra werk. In de opzet van VNC worden boeren
(ook) gezien als 'aannemers' van onderhoudswerk waarvoor ze betaald worden met langdurige contracten. En dat haalde de boeren
over'. 500 ha. land is met elkaar verbonden door paden en heggen. VNC wil in heel Nederland op deze manier aan de slag. Samen
met de boeren. Etc., etc.
Gelezen in het winternummer Landschappelijk van eind 2013.
Vr. groet,
Reactie redactie: VNC is ook de partner van de boeren uit het Buijtenland van Rhoon en heeft meegewerkt
aan het Boerenalternatief http://www.nederlandscultuurlandschap.nl )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Polderalarm
Er zijn een 25 reacties (waarvan een aantal “dubbele” op één huisadres) binnen en we hebben donderdag en
vandaag huis-aan-huis een flyer verspreid voor mensen die geen abonnee zijn van dit medium. Het leeft en we
komen er zo spoedig mogelijk bij de mensen die gereageerd hebben op terug.

Polderdag 2014 op 21 juni (de langste dag)
Het lijkt ver weg, maar dit evenement vraagt altijd behoorlijk wat voorbereiding. Om te beginnen door er over te
berichten zodat mensen de datum vrij houden en er met elkaar over praten. Veel van de communicatie gaat
via de website www.polderdag-rhoon.nl . Deze is inmiddels gedeeltelijk van een update voorzien en zal dat in
de loop der maanden, wanneer het programma en de routes etc. meer vorm krijgen, regelmatig worden
bijgewerkt. Dus stel u op de hoogte van het laatste nieuws en indien u iets mist of iets klopt er niet graag
melden, liefst per mail, aan de webmaster wwarnaar@kabelfoon.nl .Ook als u ideeën hebt voor deze dag zijn
die uiteraard welkom, en kijken we of dat inpasbaar is.
Boerderijen Rhoon.
Afgelopen week het artikel in de Schakel ook (zie bijlage|) met de mogelijkheid om in te tekenen op dit boek
van Arie. Ik herhaal het maar:
Een unieke uitgave van het Boerderijenboek RHOON. Arie Beukelman, kenner van de Rhoonse en
Poortugaalse historie heeft een boek gemaakt over de Rhoonse boerderijen en hun bewoners. Waarin 76
reeds verdwenen en nog bestaande boerderijen en hun bewoners vanf de 16e eeuw beschreven worden. Het
is een boek met hard-cover bestaande uit 200 pagina’s en zo’n 80 foto’s dat na 1 maart voor 29,50 te koop zal
zijn. Bij voorintekening kunt u het al bestellen voor € 25,00. Indien u het boek per post toegezonden wilt
hebben komt er 6,50 €verzendkosten bij. Anders moet u het afhalen bij de Oudheidkamer in Poortugaal. Ook
is het boek Poortugaalse boerderijen en hun bewoners te bestellen op eenzelfde manier. Een mail verzenden
naar arie.beukelman@telfort.nl met uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer volstaat. Wel
even aangeven hoeveel exemplaren van welke uitgave u wilt, of het verzonden moet worden en zorgen dat er
een betaling bij Arie binnen is vóór 1 maart a.s. door het totaalbedrag over te maken op rekening
NL89RABO0329505513 t.n.v. A. Beukelman te Poortugaal. Een briefje schrijven met uw bestelling kan ook dat moet verzonden worden aan A. Beukelman, Waalstraat 28, 3171 BD Poortugaal.
Links
De Nederlandse landbouw zorgt voor een uitstekend voedselpakket. Maar er is een keerzijde:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3581776/2014/01/22/Strijd-om-landbouwgrondstoffen-wordtgeopolitiek-spel.dhtml
Nog een bericht in Nieuwe oogst n.a.v. de 23.000ste handtekening onder de petitie
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190728&h=Al-23.000handtekeningen-tegen-Buijtenland#.UuKPdDZgWUk
Vorige week een YouTube filmpje, deze keer een reportage van Rijnmond over de schaapskudde van
Oosthoek
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-01-2014/video-zevenhonderdste-lammetje-voor-rotterdamse-herder
Voor het Boerenalternatieve plan zal wellicht nog wat grond geruild moeten worden - via deze stichting?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190666&h=Raboondersteunt-kavelruil-Zuid-Holland#.UuKQfjZgWUk
Bienieuwd hoe Natuurmonumenten die biomassa uit de natuurgebieden krijgt. Stilte-, EHS- en Natura 2000
gebieden… Handwerk?
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22137399/__DSM_en_Natuurmonumenten_bieden_biomassa_aan__.ht
ml
Boerenacties maken nog altijd indruk zo blijkt wel. Toch maar eens naar Den Haag optrekken op trekkers voor
de polders?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=190585&h=LTO:'Boerenactie-heeft-indruk-gemaakt'#.UuKQ7jZgWUk
Agenda
27 januari
Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27januari/20:00
03 februari
Beraad & Advies Welzijn http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--AdviesWelzijn/2014/3-februari/20:00
04 februari
Beraad & Advies Ruimte (project Rijsdijk/Achterdijk)
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--Advies-Ruimte/2014/4-februari/20:00
21 juni
De Langste Polderdag ( zie www.polderdag-rhoon.nl )

Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder.

309
Goedenavond polderburen en belangstellenden.
De minister heeft gesproken, dus dat is een nieuwe Polderkolder waard. Hoewel de uitleg van “de brief van
Schultz” wel voor meerdere uitleg vatbaar is. De pers, zoals in het AD (bericht bijgesloten), ziet in de brief een
signaal dat de natte natuur en recreatie in de polder door moet gaan en dat er geen ruimte voor de boeren is.
Zelf ben ik van mening dat, vooral het laatste deel van de brief, voldoende aanknopingspunten biedt om met
het alternatief van de boeren aan de slag te gaan. Maar er blijkt wel dat er nog veel werk aan de winkel is en er
heel wat water door de Oude Maas moet stromen alvorens er naar de bewoners en belanghebbenden
geluisterd wordt.
Positief is ook dat het dossier deels bij de staatssecretaris Sharon Dijksma komt te liggen die in elk geval wat
meer oog heeft voor de landbouw.
Inmiddels zijn er ook diverse overleggen en presentaties geweest voor zowel Kamerleden als bij de Provincie
om het alternatief van de boeren onder de aandacht te brengen. Er zijn ook al bezoeken van Kamerleden
aangekondigd die zich zelf op de hoogte willen laten stellen van de problematiek en het alternatief. Het is een
werkbaar plan met draagvlak, waarbij de komende 30 jaar zeker de polders de polders zullen blijven. Met de
boeren die zorgen voor het onderhoud, de aankleding en het openstellen voor zowel recreant, natuurliefhebber
als fan van de boerennatuur.
Binnenkort hopen we wat meer informatie over het alternatief aan u prijs te kunnen geven wanneer de plannen
wat verder zijn uitgekristalliseerd. Dat zal dan via de website www.redpoldersrhoon.nl gecommuniceerd
worden, zeker ook om een breder publiek te infomeren over het plan, want dat is blijkbaar nodig……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191157&h=AlternatiefBuijtenland-met-natuur-en-boeren#.UuaHQzZgWUk en de pdf van het artikel
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_PDF_VIEW&doc_id=76043
Ver van de realiteit
Ik was eigenlijk van plan niet te reageren op de artikelen in De Schakel en de nieuwe website van een aantal
natuurminnaars maar kan het niet laten. Er staan zowel in het ingezonden stuk als op de website zoveel fouten
en onwaarheden dat ik wel moet. Er worden allerlei zaken door elkaar gehaald, zowel over de gebieden als de
bestemmingen. Dat boeren zonder vergunning over de dijken rijden, dat de dijken verbreed gaan worden voor
de boeren, dat ze maar wat aan rommelen met kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en meer van die
onzin. Dat het allemaal om geld te doen is en voor woningbouw noem maar op. Als je er geen verstand van
hebt doe er dan het zwijgen toe. Ik heb haar insteek via het VAWL (Vereniging Albrandswaards Landschap) al
eerder ter discussie gesteld, want met zo’n stellingname kunnen we in de polders niets. Ik heb nog wel een
ander voorstel voor de initiatiefnemers van de site, die zich overigens op de site niet profileren of bekend
maken:
Laat de woning op Werkersdijk 18 onteigenen voor natuurdoelen voor pakweg 75.000 €. Voor dat geld
kun je makkelijk elders in Nederland een nieuwe woning kopen, zoals bijvoorbeeld in Groningen of
Drenthe, en daar opnieuw beginnen. Het woonhuis laten we verder verpauperen en gaan we inrichten
als vleermuizengrot in de hoop dat die er ook intrekken.
Dat is zo ongeveer het idee wat de initiatiefneemsters van deze natuursite voor de boeren en bewoners voor
ogen hebben. Allemaal tot het nut van ’t algemeen maar ver van elke realiteitszin en zeker geen bijdrage tot
een toekomstgerichte oplossing met draagvlak van alle partijen. Dus van mij geen krachtig positief geluid over
dit initiatief.
Oorlogsverdriet en blijdschap
Vrijdagavond een mooie documentaire van de NPO over de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, maar
vooral ook wat er aan vooraf ging. Wat er na de oorlog was overgebleven en hoe de mensen daar mee om
gingen en aan de slag om ons land weer op te bouwen……
Waaronder ook onze streekgenoot Maarten Zevenbergen. Vroeger als tuinder een bijna buurman van ons in
Hoogvliet, daarna verkast naar Poortugaal om daar aan de Welhoeksedijk een tuincentrum te beginnen dat
tegenwoordig door zoon Leen als Intratuin Rhoon wordt gerund. In deze documentaire komt hij in beeld als

gastarbeider die in Duitsland te werk werd gesteld. Aangekondigd in het AD afgelopen week in een artikel ook.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1394395 .
Boerenverdriet
Ook een reportage over verdriet op een ander vlak, dat onder de boeren. Het is niet overal “Boer zoekt Vrouw”
en positief. Procentueel overigens een bevolkingsgroep waar veel zelfdoding voorkomt. En waarin ook een van
de voorstanders van onze polder, landschapsarchitect Adraan Geuze, aan het woord komt.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1393575
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191225&h=Altijd-Watover-boeren-en-het-boerenbestaan#.UuaI5TZgWUk
Nog meer verdriet
Op deze 1e februari wordt op veel plaatsen de februari ramp van 1953 herdacht. Deze link heb ik al eerder
geplaatst maar vanwege de actualiteit nog maar een keer in de reportage van Frank Westerman - schrijver van
o.a. de Graanrepubliek en Ararat en fervent tegenstander van ontpoldering
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1390505
Links
Vorig weekeinde al die mensen zien wandelen in de polders? Zie hier hun oproep en reactie op de
schoonheid ervan….
http://www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&c
ntnt01origid=15&cntnt01returnid=133
Een nieuwe vrouw aan het roer van Wageningen met oog voor de landbouw wellicht
http://krant.volkskrant.nl/ipaper-online/print/article/8002/50329/NL/2560891
Nederland is een stuk groener volgens Trouw - maar dat heeft ook met de zachte winter te maken
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3584004/2014/01/26/Nederland-is-een-stuk-groener-danvorig-jaar.dhtml
In de Provinciale Staten pleit de CU/SGP voor meer ruimte voor de boer in de EHS plannen (Ecologische
HoofdStructuur)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191668&h=EHS-ZuidHolland-definitief-kleiner#.Uuz3Ufl5P3M
Nog een boer binnen de Staten die de zaken op scherp houdt
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191413&h=Degelijkefinanci%C3%ABn-Zuid-Hollandse-natuur#.Uuz5APl5P3M
Binnenkort ook te verwachten in de Koeddodzone - het rijdend abattoir !
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3586019/2014/01/29/Dijksma-ziet-voordelen-vanrijdend-slachthuis.dhtml
In de veenwiedegebieden wordt er al veel gedaan door boeren bij het agrarisch natuurbeheer - straks hier
ook?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191513&h=Boerenbeheer
-Wilnisse-Bovenlanden-rond#.Uuz4gPl5P3M
Het natuurvandalisme kunnen we ook wel op ons van toepassing laten zijn - poldervandalisme (zie foto’s ook
van vorig weekeinde aan de Oudeweg)
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3586905/2014/01/30/PvdA-wil-natuurvandalisme-harderaanpakken.dhtml
Nog een vorm van verrommeling - het in elkaar laten storten van monumenten, zoals achter aan de Veerweg
in Rhoon…..
http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/handhaving-op-boerderij-rijzenburg-nabij-1.4196471
Een nieuwe uitvinding voor de Stadslandbouwende Rotterdammer:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/31-01-2014/tomtato-tomatenplant-en-aardappelplant-een
En nog meer Landbouw in de stad, deze keer op Zuid:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/januari/24/fruitpark_in_barendbos?utm_source=www.hetnieuws.in&utm
_medium=embed&utm_content=
Agenda:

04 februari
20:00 Beraad over Advies Ruimte - http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2014/4-februari/20:00
21 juni
Polderdag 2014 - Proef de Polders op de Langste dag (zie www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer, tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden
Het is weer weekeinde, dus tijd om weer wat bij elkaar te voegen en met u te delen. Het was een hele
interessante week waarin de positieve berichten elkaar bleven opvolgen zo lijkt het wel. Zowel via de pers als
in het veld signalen dat het de goede kant uit lijkt te gaan, dus redenen genoeg om vrolijk van te worden.

Petitie Polderkinderen 25.000+ handtekeningen
Weer een mijlpaal, al loopt het niet meer zo hard als in het begin. Zeker nu er alternatieven zijn, er in de pers
gecommuniceerd wordt over bemiddelaars en ook de politiek van zich laat horen (verkiezingstijd natuurlijk) met
allerhande oplossingen denkt men misschien dat er ook zonder petitie wel een oplossing zal komen. Dus loopt
het aantal steunbetuigingen de laatste maand iets moeizamer, maar de polderkinderen gaan onverdroten
verder richting de 40.000. Inmiddels hebben ze ook de website weer bijgewerkt en blijven ook de lijsten met
handtekeningen bij hen binnenstromen. Overigens, mocht ook u een lijst willen hebben om handtekeningen in
te zamelen, dan kan deze nu worden gedownload via hun website
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=416 . Het downloaden is in een pdf-bestand - om dat uit te kunnen
lezen moet u een pdf-reader op uw computer hebben. Downloaden daarvan kan gratis via deze link
http://get.adobe.com/nl/reader
Informatieavond voor de boeren en landeigenaren
Afgelopen donderdagavond mocht ik aanwezig zijn op een informatieavond waar het alternatieve plan voor de
polders, gemaakt in opdracht van een aantal boeren, werd gedeeld met de rest van de boeren en
landeigenaren in het Buijtenland van Rhoon. De initiatiefnemers, een aantal van de betrokken boeren, hebben
op eigen kosten advies gevraagd aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) om te inventariseren
of er mogelijkheden zijn om naast hun agrarische (commerciële) bedrijven de natuurwaarden en biodiversiteit
in de polders te verhogen. En die blijken meer dan ruimschoots voorhanden. Tezamen met iemand van het
Louis Bolk Instituut (LBI) werd uitgelegd op welke manier, met welke gewassen en beplantingen en met welke
inrichting de natuur geholpen kan worden. Resultaat is dat, vergelijkbaar met de Ooipolders bij Nijmegen (ook
VNC), er een eerste schets is gemaakt welke richting er gedacht moet worden om dat daadwerkelijk te
bereiken. Vooral de ervaring van het LBI met welke bloemen en gewassen welke insecten aantrekken en die
op hun beurt weer welke vogels en wat voor natuur daarbij gebaat is was zeer motiverend. Het is natuurlijk pas
een eerste idee en denkrichting die verder uitgewerkt dient te worden.
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396 Daarvoor is vooreerst de medewerking van de boeren en
landeigenaren nodig (bijna unaniem voorstanders) maar vooral ook de andere betrokken partijen zoals
Provincie, Gemeente en andere stakeholders. Met het gepresenteerde idee moet dat naar mijn mening een
inkoppertje zijn waar iedereen enthousiast van zou moeten worden.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=191841&h=Alternatief%2
0Buijtenland%20stap%20dichterbij#.UvTm7ax3gaM
Om er daadwerkelijk samen wat van te maken heeft de minister ook onlangs Cees Veerman nog ingehuurd
om een plaats voor de boeren te inventariseren en zo plannen met draagvlak te maken - met dit alternatieve
plan van de boeren in handen kan hij een heel eind komen.
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3367638/oudminister-veerman-adviseur-buijtenland-.aspx
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192170&h=Veermanadviseur-Buijtenland-van-Rhoon#.UvTm0Kx3gaM
Woensdagavond 5/2 was Polderalarm avond

Ruim 80 polderbewoners hebben gehoor gegeven om deel te nemen aan een polderalarm via “whatsapp” en
meer dan 50 van hen waren woensdagavond aanwezig op een informatieavond in Golfhuis De Nieuwe Polder
aan de Veerweg. Goed om met elkaar de problematiek rond veiligheid en sociale controle in de polders in
kaart te brengen en met de informatie van o.a. de politie en gemeente verder aan de slag te gaan. Helaas
krijgen ook wij steeds meer te maken met invloeden van de wereld om ons heen en het gebrek aan respect
voor andermans eigendommen, dus moeten we ons daar tegen “wapenen”. Hetgeen deze avond in gang is
gezet.
Nog meer informatieavonden:
De door Groenservice Zuid-Holland voorspelde 960.000 jaarlijkse bezoekers aan het Buijtenland van Rhoon
komen niet alleen over de Groene Verbinding (35 miljoen) of door de lucht (parachutespringers). Maar een
gedeelte zal ook komen via het water, via de Blauwe Verbinding, dus is er een
Inloopbijeenkomst op woensdag 12 februari in de Wilhelminahoeve aan de Charloisse Lagedijk.
Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde presenteert tijdens de inkoopbijeenkomst op 12 februari het
definitief ontwerp van het traject van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark.
http://www.rotterdam.nl/presentatiedefinitiefontwerpzuidelijkrandpark
Tijdens de inloopbijeenkomst zal de heer Bas Nootenboom, lid van het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde en wethouder in Barendrecht een deel van de bijeenkomst aanwezig zijn om
eventuele vragen te beantwoorden of een toelichting te geven op de plannen. Daarnaast informeert het
waterschap over de plannen en planning van het project en is er volop gelegenheid voor het stellen van
vragen. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 uur.
Datum: 12 februari # Tijd: 17.00 – 20.00 uur # Locatie: Kinderdagverblijf Wilhelminahoeve (Charloisse Lagedijk
528, Rotterdam)
Reacties op Polderkolder 309:
Allereerst, en zeker niet onbelangrijk, krijg ik regelmatig ook support van hele jeugdige poldersupporters.
Dat is de toekomstige generatie Poldergebruikers. Twee ervan heb ik dan ook voor u bijgesloten.
De ene kreeg ik binnen via Thedie Binder van zijn kleinzoon Emiel die een aquarel heeft gemaakt
De andere is een oproep van Noor Klein (7 jaar) die dit pamflet achter hun raam aan de Dorpsdijk heeft
gehangen
(txt op het affiche: help de polders van Rhoon en zoek help ook bij de Essendijk).
En verder:
Ha Wim Gé
Ik heb me ook nogal geërgerd aan het artikel van mevrouw P. Vond haar tijdens de avond van VAWL ook
al zo irritant.
Een dame die ver van de werkelijkheid af staat en nu in haar stukje in De Schakel de boeren als boeven
neerzet.
Bovendien zijn er, maar dat begrijpt ze kennelijk niet, veel meer tegenstanders dan de boeren.
Jij en ik zijn ook tegen de plannen, maar we zijn beslist geen boeren van beroep.
Ik heb nog een reactie in De Schakel overwogen, maar daar starten we alleen maar een ongewenste
discussie mee die ons afleid van waar het werkelijk over gaat.
En, bovendien, waarom zouden we ons tot het niveau van deze dame verlagen?

Zelf heb ik wel een reactie in De Schakel gegeven (bijgesloten) en met mij nog wat mensen, zowel een reactie
pro als een aantal tegen de nieuwe website. Ik heb ook getracht op de bewuste site een reactie te plaatsen
maar die worden niet gepubliceerd. Naast mijn (ietwat geredigeerde) ingezonden brief voor de Schakel had ik
ook nog een link geplaatst naar een artikel op Nieuwe Oogst. Daar wordt dan gelijk een hele pagina tekst met
voor- en tegens aan gewijd, met positieve en negatieve aspecten en het commentaar bij “Boerenalternatief in
onduidelijk artikel” wordt beëindigd met de veelzeggende tekst “Maar, we hebben het plan zelf nog niet te

zien gekregen”.
Dus had ik een reactie geplaatst waar ze dan hun interpretatie op baseerden, dat ik dat vreemd vond tevens
met een link naar het planidee op de site van de Polderkinderen http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396 .
Echter, dat plaatsen ze dan weer niet, terwijl er geen onvertogen woord of bedreigende taal in staat (volgens
hen een reden waarom ze ook eerdere reacties niet publiceren). Dus houden we alleen de pro natuurrhoon
reacties over en zo kan je ook je gelijk halen.

De verkiezingen komen er aan
Dat zal u niet onbekend in de oren klinken en ons natuurlijk ook niet. Want we worden de laatste weken
opeens benaderd door allerlei politieke partijen die opeens 25.000 handtekeningen zien met een mening over
een plan, en die willen daar wel een graantje van meepikken al shet even kan. Dus komen de de regio in om
met de betrokkenen te praten en zich op de hoogte te stellen van waarover ze straks een oordeel moeten
vellen in de Tweede Kamer of bij Provinciale Staten. Of komen met plannen om de polders voor transformatie
te behoeden, zoals o.a. de regionale VVD in samenwerking met hun partijgenoten van de Zuidplas.
Ik heb daar geen moeite mee, dat hoort bij het spel en ik geef ze graag de ruimte zichzelf te profileren en mee
te denken. Aan u de keus een keuze te maken……
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/februari/03/provinciale_bijval_voor_de_polders_in_rhoon_675
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192081&h=VVD:%20natu
urruil%20Rhoon%20en%20Zuidplas#.UvTm4ax3gaM
http://www.dichtbij.nl/botlek/kiesdichtbij/artikel/3365606/vvd-komt-met-alternatief-natte-natuur.aspx
http://albrandswaard.pvda.nl/2014/01/29/bezoek-kamerleden/
Links
Agrarisch Natuurbeheer blijkt goedkoper (zie knipsel ook) zo is vast komen te staan uit onderzoek…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192260&h=Agrarischnatuurbeheer-drie-maal-goedkoper#.UvdwszaA2Uk
Er blijkt in den lande (alleen niet op zondag) algemeen waardering te zijn voor het werk van de boer.
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/waardering_voor_hardwerkende_boer_1_801975
Een leuke site voor als u meer wilt weten over het boerenleven dan Boer zoekt Vrouw
www.boerenfluitjes.nl/wie.htm
Gebrek aan subsidiegeld noopt tot samenwerken - eindelijk ……
http://www.nu.nl/binnenland/3691440/natuurorganisaties-slaan-handenineen.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter
De Zyuidpolder bij Barendrecht maakt ook onderdeel uit van de recreatieve voorzieningen in de regio.
http://www.dichtbij.nl//botlek/regionaal-nieuws/artikel/3361426/recreanten-zuidpolder-op-zoek-naarruimte.aspx?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content=
Voor de liefhebber van natuur - ook in de stad nog volop aanwezig……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-02-2014/stadsnatuur-centraal-natuurhistorisch-museum
Agenda
10 februari
14:00 - 17:00 Bezoek Tweede Kamerleden Jacobi & De Vries (PvdA) aan het Buijtenland van
Rhoon
12 februari
17:00 - 20:00 Inloopbijeenkomst Blauwe Verbinding
http://www.rotterdam.nl/presentatiedefinitiefontwerpzuidelijkrandpark
Toch weer een beetje bijgepraat moet u maar denken - tot een volgende Polderkolder
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES - RHOON
The Netherlands
privé: +31 (0)10 50 1 74 81
gsm: +31 (0)6 21 55 84 11
mail: wwarnaar@kabelfoon.nl
https://www.facebook.com/wimge.warnaar
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon
STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER
www.polderdag-rhoon.nl
www.redpoldersrhoon.nl

BOMENRIDDERS ALBRANDSWAARD
www.bomenriddersalbrandswaard.nl
BUIJTENLAND RE-CREATIEF
https://www.facebook.com/tBuytenlandt
KvK Rotterdam nr.59334355
Marjan: www.warnaar-schop.nl
mail: info@warnaar-schop.nl

