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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het wordt steeds spannender en zeker niet minder ingewikkeld allemaal. Want, mocht ik u vorige keer nog
enthousiast informeren over het alternatief van de boeren, inmiddels is er door de Provincie weer eens een
volgende bemiddelaar aangesteld om te onderzoeken wat de kansen van de plannen zijn en wat de
haalbaarheid en het draagvlak overal is. Nou zal de aangewezen persoon, Cees Veerman, een man van
onbesproken gedrag zijn maar het doet wel wat vreemd aan natuurlijk. http://www.buijtenland.nl/nieuws/331
Na eerst al diverse gestuurde haalbaarheids- en draagvlak onderzoeken, hebben we achtereenvolgens een
aantal bemiddelaars toegewezen gekregen in de personen van de heren Heijkoop en Mentink. Beiden
kwamen er niet uit omdat er zonder boeren geen plan te maken is met draagvlak en een toekomstvisie. Nu
komen de boeren uiteindelijk zelf met een goed doortimmert plan van een instituut dat zijn sporen al
ruimschoots verdiend heeft in het agrarisch natuurbeheer, en dan moet daar weer een bemiddelaar op worden
losgelaten. Die eerst met Jan en alleman aan de slag gaat en dan tot slot misschien ook nog wel met de
boeren om tafel wil. Gelukkig hoeft hij de uitvinding van het wiel niet helemaal voor niets te doen, zo kunnen
we in zijn opdracht en aanstelling lezen maar het doet heel vreemd aan. Van belangenverstrengeling zal geen
sprake zijn, maar gezien het verleden en de (natuur- en partij) linkjes die er in zijn aanstelling zitten ben ik er
niet gerust op. En zal het bemiddelen worden met van alle plannen een beetje wat en in totaal dus weer een
niet-werkbaar plan. Terwijl het alternatief van de boeren op zoveel steun en draagvlak uit de regio kan
rekenen…..
Bezoek Tweede Kamerdelegatie PvdA
Maandagmiddag j.l. was er een Tweede Kamer delegatie van de PvdA op bezoek om kennis te maken met het
gebied en de polders. Ik mocht hen rondrijden en we begonnen op de Vossenburg met een uitleg van het
alternatieve plan van de boeren. De lokale politiek had haar best gedaan om afspraken en het bezoek te
regelen. Ook de Vereniging Cultuurlandschap Nederland was op de Vlakkenburg aanwezig om het alternatief
van de boeren ende meerwaarde ervan uit te leggen. Daarna was het met zijn allen (een aantal boeren plus
PvdA kopstukken) per bus de polders in om het gebied te verkennen. Een koffiestop en bedrijfsbezoek bij Leo
en Cockie Kooijman aan de Koedood wer tussendoor nog gedaan alvorens het werkbezoek besloten werd met
een heerlijke stamppot maaltijd op zorgboerderij De Buytenhof. Een nuttige dag die de politici een goed beeld
heeft gegeven over onze pogingen om dit cultuurlandschap te redden (foto’s in bijlage).
Reacties vorige Polderkolder en ingezonden artikel Schakel
Allereerst even een misverstand uit de lucht helpen voor de mensen die uit mijn geschriften menen te hebben
opgemaakt dat het vAWL (Vereniging Albarndswaards Landschap) op enige manier te maken heeft of
verantwoordelijk is voor die nieuwe site voor de natuur in Rhoon. Een van de initiatiefneemsters daarvan,
Liesbeth Porteine, is wel bestuurslid van het vAWL en levert op persoonlijke titel een bijdrage aan deze site.
De vAWL heeft verder dus geen enkele bemoeienis met deze site. De vAWL hecht er grote waarde aan nog
eens te benadrukken dat ze zowel de belangen van de agrariërs als de belangen van de mensen die de natuur
een warm hart toe dragen. Daarom juicht vAWL het toe dat er serieuze pogingen worden ondernomen een
boerenalternatief te ontwikkelen dat PKB proof is, zodat op deze wijze ook de natuurdoelen gehaald kunnen
worden. Via de Klankbordgroep Buijtenlandtafel waar vAWL nauw mee is verbonden, zullen zij hieraan een
constructieve bijdrage leveren.
Feit is alleen, en dat heb ik proberen aan te geven, is dat de boeren door deze mevrouw als milieucriminelen
en onbetrouwbaar worden weggezet, en daar heb ik grote moeite mee. Die mensen vechten gewoon voor hun
bestaan en boterham, het door hen gemaakte en onderhouden cultuurlandschap en de toekomst van hun
bedrijven. Daarbij inmiddels gesteund door ruim 26.000 ondertekenaars van de petitie en dat steekt schril af
tegen de voorstanders van de ideeën achter natuur Rhoon. In plaats van te polariseren en onzin te
communiceren zouden ze zich beter eens kunnen laten informeren. Zoals over het alternatief van de boeren
dat een veelvoud aan natuurwaarden en natuurdoelen oplevert. Veel meer dan de invulling die zij aan het
gebied willen geven bij het onder water zetten en er een estuarium van maken als wateropvang.

26.200+ handtekeningen

De Polderkinderen - actie Stop Project Buijtenland Nu al
De petitie blijft onverminderd supporters scoren waarvan een groot deel ook een persoonlijk commentaar
plaatst op http://www.petities24.com/forum/67960/start/1800

De website www.redpoldersrhoon.nl wordt ook regelmatig van nieuwe input voorzien en bijgewerkt. Zelf een
handtekeningenlijst downloaden en in laten vullen door uw familie, vrienden, buren en collega’s? Klik en kijk
hier : http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=416
Een steun in de rug voor de boeren
Konden we vorige week al een aardige opsteker noteren bij de uitslag en het bericht op deze pagina
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192260&h=Agrarischnatuurbeheer-drie-maal-goedkoper#.UwD3vDaA2Uk, waarbij het agrarisch natuurbeheer goed naar voren
komt, nu weer een ander bericht. Een lezenswaardig onderzoek met bijzondere uitkomsten is uitgevoerd door
het Compendium Leefomgeving. Een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Wageningen, het
Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Planbueau voor de Leefomgeving. Daarin is o.a. het volgende
naar voren gekomen
Bezoek aan agrarisch gebied overtreft in 2012 bezoek aan bossen
Bossen en agrarische gebieden blijven verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het
bezoek aan bossen bleef in 2012 nagenoeg gelijk aan 2010 met circa 13% Het agrarisch gebied werd in 2012
door bijna 14% van de Nederlanders voor een recreatieactiviteit bezocht en stijgt hiermee met 12% ten
opzichte van 2010. Nog niet eerder overtrof het bezoek aan het agrarisch gebied het bezoek aan de bossen.
Sportieve recreant bezoekt agrarisch gebied en bosbezoek vergrijst
Sinds 2006 stijgt het percentage recreanten dat in hun vrije tijd het agrarisch gebied opzoekt. De stijging wordt
vooral veroorzaakt door sportieve recreanten tussen de 25 en 40 jaar en 61 jaar en ouder. Wandelen, fietsen,
wandelsport, joggen en wielrennen zijn de activiteiten die in het agrarisch gebied populairder zijn geworden.
Recreanten van 61 jaar en ouder wandelen en fietsen relatief veel en doen meer aan wandelsport. Recreanten
tussen de 25 en 40 jaar joggen en wielrennen relatief meer. Bosbezoek vergrijst, want recreanten van 61 jaar
en ouder laten de grootste stijging zien; een toename van 20% ten opzichte van 2010. Deze zijn wel actief,
want fietsen en wandelsport worden in 2012 relatief meer dan andere activiteiten in het bos gedaan dan in
2010. Wandelen blijft echter ook in 2012 de meest favoriete bezigheid in het bos
Door een onafhankelijk instituut wordt bevestigd wat wij al veel langer roepen en wat ook bevestigd wordt in de
1800 commentaren bij de petitie van de Polderkinderen.
U kunt hier teruglezen hoe de resultaten tot stand zijn gekomen:
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1258-Recreatie-in-groenblauwe-gebieden%2C2006-2010.html?i=4-25
De Blauwe Verbinding
Afgelopen woensdag was er een inloopavond inzake de Blauwe verbinding in de Wilhelminahoeve aan de
Charloisse Lagedijk waar men zich kon laten informeren over de Blauwe Verbinding. Er was behoorlijk
belangstelling voor, maar het ging vooral over het deel aan de Rotterdamse kant
http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding . Ans onze kant van de A-15 zal het vooral klunen en klauteren
worden om aan alle obstakels in de route tussen de Charloisse Lagedijk en uiteindelijk de Zuidpolder in
Barendrecht voorbij te komen . In dit filmpje is te zien hoe de aannemer GKB aan het werk is aan dit grote
project http://www.youtube.com/watch?v=BWSOGgXv8fA
Polderkolder 301 -310
Zoals gebruikelijk weer een samenvatting van de afgelopen 10 Polderkolders in pdf .
Ook HIER te downloaden en opgeslagen: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links:
De Provincie gaat, naast geld in een bemiddelaar, ook weer wat geld steken in de natuur….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-02-2014/zuid-holland-investeert-ruim-167-miljoen-groen
Het bericht over de 25.000 handtekeningen met nog wat commentaren op Rijnmond ook
http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-02-2014/25000-handtekeningen-tegen-natuurgebiedbuytenland#disqus_thread
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192371&h=25.000+handtekeningen-tegen-Buijtenland#.UwD3ejaA2Uk
Volgens mij heeft onze gemeente ook nog wel een paar stukken braak liggen - de 6 ha Rhoonse Weide maar
eens in gaan planten?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-02-2014/geen-huizen-maar-olifantsgras-naast-gemeentehuis-lansing
En opeens geeft ook het Zuid-Hollands Landschap blijk belangstelling te hebben tot samenwerking. Was het
eerst top-down en alleenrecht, nu willen ze praten…
http://www.zuidhollandslandschap.nl/projecten/buijtenland-van-rhoon/
Agenda:
19/02 19:00-21:00 informatieavond Sporthal Rhoon
http://raad.albrandswaard.nl/Evenement/2014/02/19/informatieavond-project-rijsdijk---achterdijk
24/02 Raadsvergadering met o.a. motie VVD natte natuuropgave
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-februari/20:00
20/06 Polders Educatief - Scholendag voorafgaand aan de Polderdag
21/06 Polderdag Rhoon - thema “Proef de Polders” http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=66
Tot een volgende Polderkolder dan maar weer.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden
Het is kort op de vorige editie, maar denk voor u als volger van de Polder en alles wat daar in gebeurt wel
nodig. Ik heb al een paar keer gewag mogen maken over het Boeren Alternatief Buijtenland, het alternatieve
plan dat in opdracht van een aantal boeren is gemaakt samen het de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, bekende landschapsarchitecten en het Louis Bolk Instituut. Na een rondje bij de Provinciale
Staten en Tweede Kamerleden wordt nu tijd gevonden om het ook met de lokale politiek, de bevolking en een
aantal belangengroeperingen/stakeholders te delen. En dat zal dus maandag a.s. gebeuren tijdens de
Gemeenteraadsvergadering vanaf 20:00 uur. Een presentatie van het alternatief waarin duidelijk zal worden
dat dit veel meer biedt aan natuurdoelen en natuurwaarden dan de varianten van provincie en groene
natuurclubs. Dat zichzelf al bewezen heeft in o.a. de ooipolder en andere agrarische natuurbeheersgebieden.
Waarvoor draagvlak is vanuit de polders zelf en inmiddels ook provinciaal en nationaal. Een hele goede
ontwikkeling die gezien mag worden! Mis het niet !
Reacties op Polderkolder 311
Op de benoeming van Cees Veerman als bemiddelaar zijn wat reacties binnen gekomen - ik speel ze maar
weer door….
Veerman: wiens brood men eet diens woord men spreekt??
------------------------------------Even een reactie :.Op bemiddelaar Cees Veerman ,dat van onbesproken valt nog wel te bezien , in de jaren van minister (2005)was er
zat te doen over subsiedies uit de EU pot voor zijn boerderijen in Frankrijk en het is volgens mij een man voor dubbele petten dus laten
we ons nog maar niet rijk rekenen Een trouw volger van polderkolder
-------------------------------------De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014….
Ze komen er aan en dus worden er steeds meer artikelen geschreven en ballonnetjes opgelaten over het
voortbestaan van de polders en de wens om de boeren daar een commercieel agrarische rol in te laten
vervullen. Met al die steunbetuigingen vóór de polders kan de politiek ook bijna niet anders, alleen is het te
hopen dat ze deze keer na de verkiezingen wél hun woord en rug recht houden en ook dan nog voor de
belangen van de boeren en bewoners opkomen.
Geen vruchtbare landbouwgrond opgeven
Mocht ik vorige wek al een mooi artikel aan u doorspelen inzake het feit dat steeds meer mensen het
agraroisch landschap waarderen en daar graag komen om te recreëren, nu weer een opinie artikel in de
Volkskrant tegen de zinloze verspilling van goede landbouwgrons.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3600062/2014/02/19/We-geven-te-veel-landbouwgrondonnodig-terug-aan-de-natuur.dhtml

En dat wordt ook nog eens bevestigd door een bedrijf dat via crowdfunding wil faciliteren om akkerranden
samen met de burgers op te zetten. Die geven ook al aan dat de landbouwgrond zeer kostbaar is en dat
daarom voor een alternatief gebruik daarvan wel dienovereenkomstig betaald moet worden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193186&h=#.UwYqijaA2
Uk
maar de Hedwigepolder lijkt verloren te gaan…..
Na een jarenlange (juridische) strijd lijkt deze dan toch gestreden te zijn. Sharon Dijksma zet de ontpoldering
van de Hedwige door met een “rijksinpassingsplan”…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192954&h=Dijksma:door-met-ontpoldering-Hedwige
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/plan-voor-herinrichting-hedwigepolder-is-ongewijzigd-vastgesteld1.4225102
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=192868&h=Hedwigevoorlopig-Natura-2000-gebied#.UwYBSmJ5N3s
AGENDA:
22 februari
14:00 uur Opening tentoonstelling “Goed Geboerd” Oudheidskamer
http://www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl
24 februari
20:00 uur Gemeenteraadsvergadering met o.a. presentatie Boeren Alternatief Buijtenland, motie
VVD natte natuur naar Zuidplas en meer
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-februari/20:00
25 februari
Bijeenkomst Buijtenlandtafel Vlakkenburg met initiatiefnemers (19:30) en boeren (21:00) - op
uitnodiging
26 februari
Vergadering provinciale Staten http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=125387
28 februari
Lunchlezing PAL over het GLB http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=118932
01 mrt
Schoonmaak Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;3
21 juni
Polderdag 2014
Dat was het wel weer - tot maandagavond of een volgende Polderkolder !
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het zijn drukke tijden, maar dat geeft niet als je ziet dat er behoorlijk schot in de zaak zit. Afgelopen weekeinde
is de tweede versie van het Alternatief van de boeren “van de persen” gerold, en aan de direct betrokkenen
gecommuniceerd. Waarna het op maandag wat breder is uitgezet bij Provincie en andere stake-holders zoals
ze dat zo mooi omschrijven. Een mooi plan met als titel “Levend Buijtenland van Rhoon”, een goed
doortimmert plan dat in enkele maanden is geproduceerd, daar waar provincie en andere partijen al jarenlang
aan het tobben en geld verspillen zijn met allerlei onderzoeken en plannen zonder draagvlak. Dat alles was
top-down, en het blijkt als je met de juiste partijen EN bewoners en boeren (dus bottom-up) aan de slag gaat
dat er dan op hele korte termijn tegen een fractie van de kosten een gedragen voorstel gemaakt kan worden
dat alle gesteld eisen overtreft en veel goedkoper is dan alle tot nu toe bedachte groene hobbyverhalen en
natuurlobby gedachtenspinsels. En het erge is eigenlijk dat iedereen het als normaal accepteert, “dat weet je
toch vantevoren”, “verwondert me niks”, “ze doen toch wat ze willen, het is hun geld niet” etc.
Verslag raadsvergadering Albrandswaard 24/02/2014
Maandag 24 februari j.l. is tijdens de gemeenteraadsvergadering het alternatieve plan van de agrarische
ondernemers uit Rhoon gepresenteerd voor de inrichting en het beheer van de polders in het Buijtenland van
Rhoon. Onder grote belangstelling presenteerde de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, bij monde van
Jaap Dirkmaat, een eerste visie onder de titel “Levend Buijtenland van Rhoon”. Dirkmaat, wellicht beter
bekend van natuurvereniging Das en Boom en de Limburgse Korenwolf, hield een kort en helder betoog over
de belangrijkste punten in het plan. Punten die vallen binnen de kaders van Planologische Kernbeslissing
(PKB) en op de hoofdlijnen daarvan (meer biodiversiteit en natuurwaarden, ten dienste zijn voor de

leefbaarheid van de regio Rotterdam en met draagvlak uit de streek) beter scoren dan het huidige plan van de
Provincie (zoetkleioermoeras, natuurakkers en recreatie).
Uitgangspunt is het unieke van deze polders, een cultuurhistorisch erfgoed dat bewaard moet blijven. Het zijn,
bezuiden Rotterdam, de oudste opwas- en aanwaspolders waarin monumentale boerderijen nog actief als
boerenbedrijf in gebruik zijn. Dat moeten we behouden en zelfs versterken door het terugplaatsen en bouwen
van twee molens in het polderlandschap. Deze gaan zorgen voor het bemalen en doorstromen van de
poldersloten en boezems, zorgen voor waterbeweging en dragen zo bij aan de biodiversiteit (vissen,
waterleven en watervogels). Veel meer dan stilstaand water in een moeras, dat veel eenzijdiger natuur geeft.
Tel daarbij de aanleg van “plas-dras” sloten, brede sloten met glooiende oevers waarop beplanting en
struweel staan, en het positieve effect wordt nog eens vermenigvuldigd.
Andere pijler van het plan is een afgeleide van het beschermingsplan akkerplanten, voor het behoud van
zeldzame planten op zeeklei. Een link daarmee wordt gelegd door de aanleg van een netwerk met brede
akkerkruidenstroken met daarnaast ook een aantal akkers die geheel ten dienste van de natuur staan. Door de
keuze van plantensoorten en beheerstype kan daarin veel variatie en hoge biodiversiteit gevonden worden. De
VCN is daarbij, in nauwe samenwerking met het Louis Bolk Instituut, ervaringsdeskundige vanwege de
expertise die is opgedaan in o.a. de Ooypolder bij Nijmegen, de werkgroepen akkerranden in Oost-Groningen
en Flevoland en projecten in Brabant en Limburg. En kunnen daarbij concluderen dat gebieden, in beheer bij
agrariërs, veel betere resultaten scoren dan wanneer derden en natuurorganisaties het beheer voeren. Een
boer gaat aan het werk als de omstandigheden optimaal zijn, andere partijen volgen vaak een vooraf bepaalde
planning en kalender.
Niet onbelangrijk is ook het beeld en de uitstraling. De beeldbepalende bomendijken zullen versterkt worden
door geleidelijk de populieren en andere boomsoorten te vervangen door knotwilgen en lage struwelen en het
beheer zal worden gedaan door een schaapskudde voor begrazing en onderhoud. Daarnaast zullen
windsingels (elzenhagen), hoogstamfruitbomen en heggen zorgen voor afwisseling in het landschap met
daarbij ook een goede schuil- en broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten.
Op het gebied van recreatie zullen er van oost naar west en van noord naar zuid wandel-, fiets-, struin-, en
ruiterpaden worden aangelegd om het gebied te ontsluiten voor de recreanten. Deels over gebaande wegen,
deels ook over de akker- en plukranden, via boomgaarden en langs de molens. En er zal ruimte komen voor
ondernemers om te investeren in allerlei voorzieningen voor de recreanten.
Voor het plan is een scenario opgesteld met vergoedingen en investeringen, waarbij het totale plan ca. 50
miljoen goedkoper zal uitvallen dan het plan van de Provincie, met een looptijd van 30 jaar. Dit geld kan dan
weer aan andere “groen”projecten in de regio besteed worden. Na 30 jaar wordt weer een nieuwe
overeenkomst afgesloten voor een volgende periode van 30 jaar.
In de vragenronde kwam naar voren dat de rol van de onlangs aangestelde “bemiddelaar” Cees Veerman
essentieel is. Als hij een compromis wil gaan maken van het huidige plan met dit plan, zal het resultaat twee
keer de helft worden. Van alles een beetje is net niks, dus daar wil men voor waken. Vandaar dat men op hele
korte termijn met hem aan tafel wil.
Verder moet ook de reactie van de Provincie op het plan, deze tweede versie ervan werd pas vandaag
afgerond en verzonden aan de direct belanghebbenden, worden afgewacht. Want er moet ook vanuit de
Provincie de bestuurlijke wil zijn om het huidige bestemmingsplan (geen agrarische activiteit) aan te passen –
de gemeente wil dat zeker wél zo viel te beluisteren.
En van belang is ook de tijdsplanning. Met medewerking van alle partijen zal er de komende drie jaar een
kavelruil tot stand moeten komen om het gebied beter af te stemmen op de gewenste invulling en om
ondernemers, die willen stoppen of verkassen, de ruimte daartoe te geven. Dit zou ruim binnen de gestelde
termijn (project moet in 2021 afgerond) te realiseren zijn.
Afspraak is gemaakt om in elk geval op zo kort mogelijke termijn een aparte avond te beleggen waarin het plan
uitgebreider gepresenteerd en toegelicht kan worden. En waar dan de politiek alsmede belangstellenden, die
dan de tijd hebben gehad het plan door te nemen, er op kunnen reageren of vragen over stellen.
De aansluitende motie van de VVD, waarin een uitruil natte natuur Buijtenland voor natte natuur Zuidplas op
de agenda stond, bleek na deze presentatie geen reële optie meer. Partijen waren bang dat het plan en de
motie elkaar tegen zouden kunnen gaan werken. Temeer daar het gaat over wijzigingen binnen de PKB en
verdelen van gelden waar de gemeente zelf geen zeggenschap over heeft. De 144 miljoen wordt tenslotte
beheerd door de Provincie en daar kan een raad niet over beslissen waaraan en waar dat besteed moet gaan
worden. “We kunnen ons niet rijk rekenen en geld aan derden toezeggen” dus deze motie werd ingetrokken.

Maar de consensus die er met elkaar gevonden werd na verschillende schorsingen voor overleg, kon wel op
unanieme steun rekenen van de politiek. Dat betrof de vrij vertaalde tekst van de motie “dat het plan van de
boeren, ‘Levend Buijtenland van Rhoon’, als uitgangspunt voor de toekomstige inrichting en beheer
van de polders zal gaan fungeren”. In elk geval een mooi resultaat voor alle betrokkenen en een basis om
op verder te bouwen…..
Meer info en het plan kijk op de website www.redpoldersrhoon.nl en dan bij “ALTERNATIEF PLAN” op door
op deze directe link te klikken: http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2014/02/Levend-Buijtenlandvan-Rhoon-VNC-24-2-2014.pdf
Petitie Polderkinderen : meer dan 27.000 handtekeningen inmiddels
Ondanks deze positieve wending, blijven de Polderkinderen doorgaan met hun actie en petitie. Hebben ze dan
geen geloof in “hun eigen plan” zou u wellicht kunnen denken? Natuurlijk wel, ze hebben er aan meegedacht
en zijn er heel positief over. Ook over het besluit van de Gemeenteraad, waarin ze tijdens de vergadering nog
eens gememoreerd werden door de burgemeester. Maar, na bijna 15 jaar teleurstelling en tegenwerking door
hogere overheden, willen ze een tweede traject niet uitsluiten. Namelijk de weg om via de Tweede kamer en
een burgerinitiatief aandacht te vragen voor dit gebied, omdat dit instituut als enige de mogelijkhid heeft om,
indien nodig, de eerder aangenomen PKB (Planologische Kernbeslissing) aan te passen en/of de opdracht
richting de Minister en Provincie aan te passen. Dus daarom gaan ze door met hun website
(www.redpoldersrhoon.nl) en petitie (www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu) - dus blijven delen en
vermenigvuldigen graag!
Verloting portret ZKH Koning Willem Alexander
Sylvia Blok, lid van de Kunstkring Albrandswaard ( www.futurasfotografie.nl ) heeft meegewerkt aan de actie
om de polders van Rhoon te behouden. Aanstaande vrijdag (28/2) om 9.30 uur wordt de winnaar van de
wedstrijd die door de organisatie van www.redpoldersrhoon.nl is gehouden bekend gemaakt aan de Tijsjesdijk
53 te Rhoon. De winnaar wint een replica van het ZKH Willem Alexander foto mozaïek kunstwerk wat in het
gemeentehuis hangt. Iedereen is welkom.
Fotoproject Isabelle Boon
Op de facebookpagina Redpoldersrhoon wordt regelmatig de serie van Isabelle Boon weergegeven die een
jaar lang de polders met wat daar gebeurt in beeld brengt.
De volgende is bijgesloten (©Isabelle Boon) 'Bergen aardappels liggen in de schuren van Rhoon
opgeslagen. Met zorg gepoot, geoogst en uitgezocht.' Genomen bij de famile Kooijman aan de Koedood.
Andere fotografieprojecten vind je op www.isabelleboon.com.
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 Een van de mooiste reacties is denk ik wel het bijgesloten document van Thedie Binder. Een reactie op
het ingezonden stuk over het onder water willen zetten van de polders van Rhoon als een soort
klimaatbuffer. Geschreven door de dames van de Rhoonse natuur die menen te schrijven namens
423.000 inwoners van IJsselmonde. Hij heeft het maar niet naar de lokale media gestuurd maar het
gedeeld met dit lezersbestand. Het lezen zeker waard…… Zie bijlage WIJ……
 Wat we ook krijgen zijn spontane aanmeldingen voor de Polderdag van 21 juni. Allerlei organisaties en
mensen willen graag meedenken en meewerken en dat waarderen we ten zeerste. Een enkele daarvan
moeten nog wel even in het bespreektraject. Als je aan de ene kant pleit voor een klimaatbuffer en de
polders onder water wilt zetten en dan vraagt om mee te kunnen doen aan onze Polderdag….. Dat
strookt niet helemaal met elkaar.
Over draagvlak, zelfrealisatie en intentieverklaringen…..
Ik heb me al eerder verwonderd over alle aannames en mooie berichten die er door de Provinciale
plannenmakers naar de Gedeputeerden, De Provinciale Staten, de Tweede Kamer en andere beleidsmakers
in hun “goed nieuws show” worden gestuurd. Want er wordt natuurlijk van alles bijgehaald om zich rijk te
rekenen en draagvlak aan te tonen. Een mooi voorbeeld daarvan is het aantal agrarische ondernemers die
verder willen met de provincie, een intentieverklaring hebben getekend om aan zelfrealisatie te gaan doen. Nu
worden daar een aantal zaken door elkaar gehaald ben ik bang om de zaken mooier voor te stellen dan ze
zijn.

Wij hebben bijvoorbeeld het voornemen om aan zelfrealisatie te gaan doen en hebben ook een
intentieverklaring daartoe getekend. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het met de plannen van de Provincie
eens ben! Ik geef alleen aan zelf plannen te hebben om mijn eigendom zo in te richten dat het voldoet aan de
gewenste richting en bestemming, namelijk recreatie.
Maar nu lees ik opeens in allemaal ambtelijke rapporten en voortgangsrapportages dat er al 5 agrarische
ondernemers een intentieverklaring voor zelfrealisatie hebben getekend. Dank je de koekoek. Het is natuurlijk
een eer als je zo door de heren wordt aangesproken en betiteld. Ik had vroeger graag boer willen worden, de
opleiding en praktijk ervoor genoten, maar heb het nooit verder geschopt als olieboer. Maar zeker geen
agrarisch ondernemer. En zo zijn er nog wel een paar mensen aan te merken die wel bij de “ondertekenaars”
behoren en ook aan zelfrealisatie willen doen - maar zeker géén agrarisch ondernemer zijn.
Met dat soort halve waarheden en onjuiste informatie wordt getracht draagvlak voor te wenden bij de hogere
beleidsmakers wat er gewoonweg niet is!
Uit de aanstellingsnota/memo van Veerman door Govert Veldhuijzen richting de Provinciale Staten (alsook de
toelichtende brief van Schultz I&M bijgesloten) :

De Buijtenlandtafel, dé klankbordgroep voor de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon
Ook zo’n instituut dat door de Provincie is ingesteld om draagvlak te krijgen bij de verschillende geledingen
rond de polders en die zich zouden moeten bemoeien met het opzetten van een beheers- en inrichtingsplan. In
een rol naar de overheid om het proces naar een gedragen gebiedsinrichting beter te faciliteren. Gezien het
feit dat het alternatieve plan van de boeren inmiddels als uitgangspunt wordt gezien kan de vraag gesteld
worden wat de toegevoegde waarde van zo’n klankbordgroep dan nog is. Temeer gezien het feit dat ze
domweg afgaan op de informatie van de provincie en dus lukraak een aantal mensen aanschrijven voor een
bijeenkomst op de Vlakkenburg. Ik had het bij de agendapunten van de laatste Polderkolder al gemeld. Eerst
was de tijd daarvoor wel erg kort genomen (per mail van 18 februari), een week vantevoren, en dan wordt er in
de invitatie ook nog eens gewag gemaakt dat de avond in twee delen is opgezet. Het eerste deel voor
agrarische ondernemers met een zelfrealisatieplan (zie hierboven) en het tweede deel met de boeren, waarin
deze hun alternatief komen toelichten. Terwijl de boeren van niets weten en nog niet eens zijn uitgenodigd! Het
zal de organiserende partij verder een worst zijn, die zijn ingehuurd en schrijven hun uren wel, en sturen een
mailtje met de mededeling dat het afgeblazen wordt “omdat niet iedereen kan”. Maar het geeft toch te denken,
hoe er maar tegen beter weten in geprobeerd wordt om de zaken naar hun hand te zetten. Zolang er geen
agrariërs en direct betrokkenen deelnemen aan deze klankbordgroep sowieso in mijn ogen al een farce.
Links:
Over het alternatieve plan van de Boeren “Levend Buijtenland van Rhoon”
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193242&h=Heerema:_Ve
erman_en_regio_nu_aan_zet#.Uw3u5zaA2Uk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193441&h=Albrandswaar
d_wil_alternatief_Buijtenland#.Uw3vWTaA2Uk
Een aardig artikel uit Vrij Nederland over biologisch voedsel, al eerder geplaatst maar weer eens onder mijn
aandacht gebracht….
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Groene-sprookjes-5-mythen-over-biologischeten.htm
En een recente variant over hetzelfde onderwerp http://heteetcafe.eu/?p=1652
De Natuur in Zuid-Holland is gered, gaat naar de Provincie inclusiegf het BBL land

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193598&h=Zuid-Hollandakkoord-met-natuurbeheer#.Uw9kuDaA2Uk
Bij de Boomfeestdag (12 maart) is het thema “Kiezen voor Bomen” - bij Rotterdamse Oogst “wij stemmen voor
de mond”, hetgeen mooi samengaat met het thema van de Polderdag 2014 “Proef de Polders”
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/02/26/wij-stemmen-voor-de-mond/
Agenda:
28 februari
Lunchlezing PAL over het GLB http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=118932
01 mrt
Schoonmaak Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;3
01 mrt
Rotterdamse oogst markt
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/02/26/wijstemmen-voor-de-mond/
4-7 maart
Regio Tour Urgenda
http://www.urgenda.nl/bouwen-aan-debeweging/regiotour/zuidholland.php
7 maart
Verkiezingen CU-SGP http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/carla-dik-faber-

gastspreker-in-bijeenkomst-christenunie-sgp/2/717
21 juni
Polderdag Rhoon - Proef de Polders op de langste dag…. http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer - tot een volgende polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende uitgave met weer wat nieuws en wetenswaardigheden die rond en in onze polders spelen. Het is
even pas op de plaats om het zomaar te zeggen. Er wordt achter de schermen druk overleg gevoerd en er
wordt op alle niveaus gewerkt aan het presenteren en informeren van belanghebbenden over het alternatief
van de boeren. Kees Veerman, de door Provincie en Minister aangestelde bemiddelaar, probeert inzicht te
krijgen over de plannen door zich zowel door de toekomstige gebruikers als de plannenmakers op de hoogte
te laten stellen over haalbaarheid, draagvlak, natuurdoelen en meer. Dus dat traject loopt tot 1 juni.
Daarnaast heeft ook de klankbordgroep “Buijtenlandtafel” pas op de plaats gemaakt zo lijkt het, want na de
eerder afgeblazen bijeenkomst is het stil. Die zullen ook eerst wel de kat uit de boom kijken, want met dit plan
lijkt hun rol redelijk bepaald en/of uitgespeeld. Want wat moet je nu verder als buitenstaander nog toevoegen
aan een plan met zoveel draagvlak en meerwaarden t.o.v. vorige plannen en ideeën, gemaakt voor en door de
huidige en toekomstige gebruikers? De poten lijken aardig onder de tafel weggezaagd te zijn….. en misschien
kan het geld, dat daarvoor als budget door de Provincie aan de klankbordgroep is toegezegd, nu besteed
worden aan het verder uitwerken van het boeren alternatief. Zodat die boeren niet alles zelf hoeven te betalen
maar ook eens uit de ruif van de Provincie mogen mee smullen…..
Polderkinderen, polderplannen en de gemeenteraadsverkiezingen….
De lokale politiek heeft zich (zie motie in bijlage ook) unaniem achter het alternatieve plan van de boeren
gezet. Dat moet het uitgangspunt zijn bij alle verdere ontwikkelingen. Maar we hebben al eerder gezien dat er
verkiezingsbeloftes zijn gedaan die achteraf (om welke reden dan ook) niet gestand worden gedaan. Daarom
is het Hart van Nederland de provincie ingetrokken om lokale politici daarover aan de tand te voelen en te
laten beloven voor de camera’s of ze woord zullen houden.
Weer een leuke uitzending geworden afgelopen vrijdagavond op SBS6 en we zijn benieuwd wat daar van
terecht komt allemaal ná de verkiezingen. De uitzending van SBS hier terug kijken:
http://www.hartvannederland.nl/nederland/friesland/2014/project-rhoon-heet-hangijzer-bij-verkiezingen . Het
stuk staat inmiddels ook op de website van de Polderkinderen waar u ook voorgaande TV-uitzendeingen kunt
terugkijken: http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=29
Voor wat betreft verkiezingsbeloftes en het trekken van stemmen is de Schakel van deze week redelijk
uitgepakt met de verkiezingsbijlage, waarin elk partij per onderwerp een mening en stellingname aangeeft. Als
je de algemeenheden en gemeenschappelijke inzichten er uit haalt blijft er weinig verschil daartussen over. Als
je de standpunten en programma’s leest lijkt het of we straks een coalitie van allemaal gelijkgestemde partijen

krijgen, maar dat zal wel niet. Maar of je daar doorheen moet prikken of afgaan op je gevoel of op de
stemwijzer : aan u de eer…. https://albrandswaard.kieskompas.nl
Bezoek CU-SGP aan de Polders
Vrijdagavond 8 maart was er bezoek vanuit de Tweede Kamer en Provinciale Staten aan de polders. Op
uitnodiging van de lokale fractie van CU/SGP waren Carla Dik (2e Kamer) en Willy de Zoete (Statenlid)
aanwezig op de Buytenhof om te praten over het alternatieve plan van de boeren. Een wederzijdse
kennismaking en inzicht geven in wat de plannen en ideeën behelzen, uiteraard in het licht van de
verkiezingen, want de uitstekende broodmaaltijd en het gesprek ging vooraf aan hun verkiezingsavond
bijeenkomst in de kerk van Poortugaal diezelfde avond. Johan van Wolfswinkel leidde het gesprek waarin de
boeren hun plan konden uiteenzetten en antwoorden geven op vragen van de politici. Uiteraard kwam
daarnaast ook de zorg en alle bezuinigingen daarin nog ter sprake op deze zorgboerderij. Ik mocht aanwezig
zijn en heb ook aan dit samenzijn met de “hogere” politiek weer een goed gevoel overgehouden. Er is volop
begrip en waardering voor het alternatieve plan van de boeren en dat stemt allemaal hoopvol, al zal er nog wel
een en ander gedaan moeten worden…..
Wie krijgt Willem-Alexander aan de muur?
WINNAAR BEKEND UNIEK ALBRANDSWAARDS KUNSTWERK KONING WILLEM ALEXANDER.
Enige tijd geleden hebben de Polderkinderen als dank voor hun enorme inzet voor het behouden van de
polders van Rhoon een replica van een kunstwerk aangeboden gekregen van de Poortugaalse kunstenares
Sylvia Blok (www.futurasfotografie.nl)
Sylvia heeft een Koninklijk kunstwerk gemaakt dat een prominente plaats gekregen heeft in de raadzaal van
het Gemeentehuis. Dit kunstwerk bestaat uit maar liefst 265 kleine fotootjes, allemaal gemaakt in de gemeente
Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal). Samen vormen alle fotootjes het gezicht van onze nieuwe koning
Willem Alexander. In overleg met de kunstenares hebben de Polderkinderen besloten de fotoafdruk op canvas
in de afmeting 1,6 bij 1.0 meter beschikbaar te stellen aan iedereen die de Polderkinderen de voorbije periode
heeft geholpen met het binnenhalen van extra handtekeningen.
In totaal hebben 41 personen aan de actie meegedaan, dit heeft 3.115 handtekeningen opgeleverd.
Tijdens de laatste vergadering van de Polderkinderen is Dhr. Wallenburg uit Rhoon als winnaar uit de hoge
hoed getoverd. Op 28 februari heeft Polderdochter Sharona het kunstwerk, samen met kunstenares Sylvia
Blok, persoonlijk overhandigd aan de blijde en tevens gastvrije winnaar.
“Ik ben zeer verrast, had hier absoluut niet op gerekend” was de eerste reactie van Dhr. Wallenburg. ”Ik ben
zeer begaan met de Rhoonse Polders en help de Polderkinderen erg graag bij hun succesvolle
handtekeningen actie tot nu toe”. De winnaar blijkt ook volledig op de hoogte te zijn wat er allemaal speelt in
de polders van Rhoon, vindt o.a. het alternatieve plan er perfect uitzien maar spreekt wel de wens uit dat
bemiddelaar Veerman niet uit beide plannen stukjes haalt en daar een compromisplan van gaat maken, dat
gaat zeker niet werken.
Op de vraag waar het kunstwerk een plaatsje zou moeten krijgen was de reactie dat de voorkeur in eerste
instantie uit gaat naar een plaats ergens in een publieke ruimte zoals bv.in De Klepperwei of het kasteel van
Rhoon. De winnaar roept bewoners van Albrandswaard op om mee te denken en met meer ideeën te komen
voor een mogelijke locatie van het kunstwerk en deze door te mailen naar ab.greijn@caiway.nl. waarna er
door de winnaar een definitieve beslissing genomen zal worden.
Als bijlage een foto van de uitreiking met v.l.n.r. de heer en mevrouw Wallenburg, kunstenares Sylvia Blok en
Polderdochter Sharona de Klerk.
29.000 handtekeningen: ruim 2/3 is binnen!
Inmiddels zijn ook afgelopen week weer veel handtekeningen verzameld. De VVD had als verrassing bij het
HvNL programma een stunt in gedachten en kwam met lijsten met in totaal 750 handtekeningen op de
proppen. En afgelopen zaterdag waren de kinderen te gast bij de Plus in Poortugaal en haalden daar ook een
paar honderd steunbetuigingen op. Als deze ingebracht zijn door de kinderen op de website van
http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu zitten we al op 29.000 !!!
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193792&h=27.500handtekeningen-tegen-Buijtenland#.UxxelI2A2Uk
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Een aantal reacties behelsden het eind van de Veerweg, het buitendijkse gebied bij de golfbaan. Allereerst de
kaalslag die daar plaatsvindt onder regie van het NRIJ (Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde) en GZH
(Groenservice Zuid-Holland). Met daarbij veel foto’s van massaal omgezaagde bomen…..

Hoi,
Is dit een verlenging van de golfbaan bij hogeveld? Nog meer mooi bomen weg!
Groetjes
In datzelfde kader ook de boerderij Veerweg 4 van v/h de Koning (opa van de Polderdochters de Klerk) die
deels gesloopt is.

Het is leuk om te lezen dat in het nieuwe plan een molen herbouwd gaat worden.
De originele stenen liggen nu voor het 'oprapen' aan Veerweg 4. (zie bijlagen)
En zijn wellicht te 'gebruiken' voor de herbouw van de molen.
Zo dragen de voorouders van de poldermeisjes ook nog bij aan herstel van ons cultuurlandschap.
Grt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het lijkt de goede kant op te gaan Wim Gé; en nu maar hopen dat er iets van waargemaakt wordt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vanuit de Hedwigepolder kregen we ook een bericht - het daar daar niet de goede kant op, men wil bezwaar
aantekenen en vraag dat ook aan ons:

Afgelopen week werden we onaangenaam verrast door brieven en publicaties van de overheid. llereerst
noemen wij de Natura 2000 aanwijzing voor de Hedwigepolder.
Op verzoek van velen treft u in de bijlage een voorbeeld bezwaarschrift. Naar eigen inzicht kunt u bezwaren
toevoegen, wijzigen. En wilt u het aub invullen en opsturen, het is wederom belangrijk dat veel, heel veel
bezwaarschriften worden ingebracht. In het persbericht leest u ook nadere informatie.
Ten tweede is er kritiek op de beantwoording van de MER. Al onze zienswijzen zijn verworpen, in de
beantwoording zitten veel fouten en meldingen hierover naar de website van de provincie en overige
verantwoordelijken worden niet geplaatst en/of niet beantwoord. Zeer onbegrijpelijk is nu de strekking, dat er
ondanks de te verwachten snelle opslibbing, er beweerd wordt dat er estuariene natuur zal komen. Een plan
voor buitendijkse opslibbing werd niet gehonoreerd, want het zou niet de gewenste estuariene natuur
worden. Maar in een ontpolderde Hedwige is dat nu, ondanks de opslibbing, wel goede estuariene natuur
volgens de overheid.
Nogmaals vriendelijk, doch dringend, gevraagd om uw medewerking voor het indienen van het
bezwaarschrift.
Meer informatie, het concept bezwaarschrift etc. kijk op http://redonzepolders.nl/
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193721&h='Naturaaanwijzing-Hedwigepolder-voorbarig'#.Uxxe6Y2A2Uk
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mooi dat het de goede kant schijnt uit te gaan.
Nu las ik in het tijdschrift van ZH-Landschap dat men gaat samenwerken met Erfgoedhuis Zuid-Holland (=
servicecentrum voor Erfgoed). Krijgen één onderkomen in Delft.
Gemeenschappelijke visie 'Binden Bewaren Bezielen en Betalen'. Hum. Kunnen jullie hier iets mee?
In ieder geval moet een Erfgoedhuis gevoelig zijn voor het erfgoed in/van jullie polders, toch? Erbij betrekken en zo ook
het ZH-landschap helemaal omturnen?
Enkele citaten: Men steunt de plek waar men is geboren, kinderen heeft opgevoed of lange tijd woont. Regionale
verbondenheid daar gaan we op inspelen. (Michiel Houtzagers van ZH-landschap) In de voorbije 8 jaar deden ruim
50.000 basisscholieren mee met Erfgoedspoor, een project dat kinderen betrok bij de geschiedenis van hun omgeving.
Dat spreekt hen aan, etc. (Andries Ponsteen van Erfgoed Zuid-Holland). Als de basisscholen zo'n project zouden kunnen
doen, zou dat
a. Erfgoed ZH betrekken bij de ontwikkelingen en
b. goede publiciteit genereren.
Met vr. groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Openinge Blauwe Verbinding

Afgelopen week was Rotterdams wethouder Alexandra van Huffelen, in tegenstelling tot het artikel hieronder,
wel op een positieve manier in beeld bij de opening van de Blauwe Verbinding. Ze opende dit deel van de
route door samen met Bas Nootenboom, door een sluis te varen. Mooi weer en ook mooie beelden ervan via
het Waterschap-filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=LeCtCWbYjDg&feature=share&list=UUCyhcZtMFqY06JLk-8_ZvOA
Ook de website van de Provincie heeft dit nieuws gemeld - weer een update!
http://www.buijtenland.nl/nieuws/333 En natuurlijk ook de gedrukte pers:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3411920/eerste-gedeelte-blauwe-verbinding-klaar.aspx
Sloop Polder Schieveen
Bijgesloten heb ik ook nog een artikel uit de Nieuwe Oogst van afgelopen zaterdag. Heeft ook al in andere
media gestaan, maar aan zo'n beeld kan ik me dus behoorlijk ergeren. Dat een wethouder zich voor zo'n "act"
laat lenen is toch ongehoord. Natuurmonumenten zal het wel bedacht hebben, die staan niet stil bij de
emotionele waarde van dit gebaar voor de "nabestaanden" en ondernemers die in eenzelfde schuitje zitten.
Moet je voorstellen dat hier in Rhoon onze wethouders zoiets zouden doen. Mieke van Ginkel met een
kettingzaag de eerste boom in het park omhalen, Maret Rombout met een toorts de fik in de Klepperwei of
Raymond van Praag een baksteen door het pand van Greveling. Dat doe je toch niet? Het artikel zelf is wel
leesbaar, ook in de vergelijking met de plannen hier aan de zuidkant van Rotterdam.....
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=193793&h=Omvormingpolder-Schieveen-gestart#.UxxdlY2A2Uk
Over naïef gesproken……
“Naïef om het plan van de boeren te omarmen zonder kennis van de inhoud” zo kopt een ingezonden artikel in
De Schakel
“Naïef om het plan van de boeren te bekritiseren zonder kennis van de inhoud” zo zou ik daarop willen
reageren.
De dames Liesbeth Portheine en Jacqueline Risseeuw prikkelen in elk geval wel met hun stellingen, website
en ingezonden stukken en dat lijkt goed.
Het is alleen jammer dat ze dit op deze manier doen, zonder kennis te hebben steeds maar roeptoeteren over
de onwil van boeren, twijfel zaaien over hun plan (de term boerenbedrog gebruiken ze nog net niet) en ten
koste van alles hun standpunten maar blijven willen doordrammen. Alsof de hulp die de boeren (op eigen
kosten overigens) hebben ingehuurd niet professioneel is en dat deze professionals een plan als een
luchtkasteel geproduceerd hebben. Dat is pas naïef dames, om te denken dat jullie meer parate kennis in huis
hebben dan die ondernemers, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Landschapsarchitect Adriaan
Geuze, het Louis Bolk Instituut plus de geraadpleegde bronnen en instanties om tot dit plan te komen. Een
gesprek met deze groeperingen en de boeren zou zeer verhelderend kunnen werken, beter dan steeds van die
ingezonden stukken. Ik ga er verder niet op reageren in de Schakel, want ik weet dat men zal zeggen dat het
allemaal op persoonlijke titel is en niet serieus en te letterlijk moet worden genomen. Maar het geeft wel ruis op
de lijn natuurlijk, en dat is jammer nu er eindelijk iets ligt waar iedereen achter kan gaan staan. En waar de
dames ook achter zouden moeten staan. Jacqueline staat tenslotte op de kieslijst van de EVA en die zijn vóór
het alternatief van de boeren, dus mag ik aannemen dat zij dit partijprogramma onderschrijft http://www.evabeweegt.nl/speerpunten/behoud-van-onze-polders

En Liesbeth is bestuurslid van de Vereniging Albrandswaards Landschap en die vAWL wil toch ook heel iets
anders dan de boeren weg, de polders onder water zetten en alleen maar natuur (zie ook Polderkolder 311 en
de website www.vawl.nl ). Het zal dus allemaal wel op persoonlijke titel en niet partij- of verenigingsgebonden
zijn, maar dan zouden de dames er twee meningen op na houden over één onderwerp. En dat is dan helemaal
naïef denk ik maar….. Zelf kijken hoe het er werkelijk uit zal gaan zien?
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396
Links:
De financiële bomen groeien inmiddels ook wat minder hoog bij de Provincie. Snoeien of kappen?
http://www.nu.nl/economie/3714307/gat-provinciebegroting-groter-dan-afgesproken.html
Niet alle boeren in polder Schieveem zijn tevreden….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-03-2014/boeren-schieveense-polder-boos-op-wethoude
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=194214&h=Vertrekkendeboeren-Schieveen-boos#.UxxdQo2A2Uk
Over de leegloop en leegstand op het platteland - zoals het VCN benadrukt wordt er hier nog geboerd op
monumentale boerderijen, willen we zo houden.
http://www.nvm.nl/actual/maart_2014/leegstand_dreigt_op_het_platteland.aspx
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=194196&h=Alterra:leegstand-dreigt-op-het-platteland#.Uxxd642A2Uk
Agenda:
12 maart
Boomfeestdag Albrandswaard “Kiezen voor Groen”
http://www.bomenriddersalbrandswaard.nl/nieuws/13/nationale-boomfeestdag-12-maart-2014
19 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen_46551/
14 april
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/14-april/20:00
21 juni
Polderdag Rhoon - Proef de Polders op de langste dag
http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een redelijk korte editie, want iedereen is volop bezig met de Gemeenteraadsverkiezingen en zo komt er
weinig van de grond met betrekking tot de polders. Behalve natuurlijk enorm veel aandacht van de politie er
voor. Er wordt van alles en nog wat georganiseerd en er wordt oomk van alles en nog wat uit de kast
getrokken. Het hele dorp hangt vol met plakkaten en posters met allemaal mooie beloftes en de Schakel staat
bol van de advertenties em programma- en speerpunten. Er is blijkbaar voldoende verkiezingsbudget bij een
aantal partijen om groots uit te pakken, want de hoeveelheid flyers en posters liegt er niet om. We zien bussen
op Amerikaanse wijze campagne voeren en er reed afgelopen zaterdag een platte wagen met trekker en
partijbonzen door de polders om aandacht te vragen.
Het is allemaal een boel opgeklopte lucht want ik denk dat die partijen, die zich de afgelopen vier jaar hebben
geprofileerd en hun verkiezingsbeloften hebben waargemaakt en zich hebben ingezet voor de 3 kernen en het
buitengebied, al die geldsmijterij niet nodig hebben. De kiezer prikt echt wel door die mooipraterij heen en zal
het daar echt niet van af laten hangen. Hoop ik. Maar in dat kader komende week nog wel wat leuke avonden
in het gemeentehuis:
Lijsttrekkersdebat
Maandag 17 maart 2014 van 20.00 - 23.00 uur is in het gemeentehuis het lijsttrekkersdebat. Lijsttrekkers
debatteren twee keer 45 minuten over lokale thema’s. U kunt vragen stellen waar partijen direct op reageren!
Er is muziek van Big Bucks & Easy Money en natuurlijk een hapje en een drankje.

Verkiezingsavond
Woensdag 19 maart 2014 is er van 21.00 - 23.00 uur in het gemeentehuis een spannende, maar gezellige
avond. In aanloop naar de voorlopige uitslag, die om 23.00 uur bekend is, zijn er onder het genot van een
hapje en drankje en muziek van The Amazing Stroopwafels, interviews en wordt er gepeild. Aan het eind van
de avond de spannende ontknoping: hoe ziet het politiek landschap er de komende vier jaar in Albrandswaard
uit?!
De polders in de Pers
Afgelopen week was er weer volop aandacht voor de polders en de boeren in de pers. Dinsdagmorgen mocht
Jan Brokken in een 12 minuten durend gesprek zijn liefde voor de Rhoonse polders naar voren brengen als
ambassadeur van de Polderkinderen. Het fragment is opgevraagd bij Radio Rijnmond en is straks terug te
luisteren op de site van de kinderen : http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=31
Ook waren ze te gast bij EXXACT FM, de Barendrechtse regionale zender (zie foto ook) in het programma van
Jos Vis.
Daarnaast was er ook nog een interview met hem in het AD en werd het persbericht over zijn
ambassadeursschap in diverse media gemeld (zie bijlagen).
In Dichtbij van afgelopen week een steun in de rug voor het alternatieve plan van de boeren. Daarin zit iets
unieks, omdat dat het eerste plan is waar de bescherming en herstel van akkerflora en fauna in beschreven is.
Er wordt altijd over veen-weidegebieden gesproken maar nooit over vogels en planten op akkergrond van
zeeklei. Bij het boeren alternatief "levend Buijtenland van Rhoon" zullen er vele rode lijstsoorten weer een
plaats vinden in de polder, meer dan bij onder water zetten...(zie bijlage).
Het plan waarover gesproken wordt is overigens in te zien op de site van de Polderkinderen
www.redpoldersrhoon.nl bij tabje alternatief plan.
En niet te vergeten het ingezonden stuk van de Polderkinderen, want die zijn er een beetje klaar mee. Steeds
die eenzijdige ingezonden stukken die hen en hun ouderlijke bedrijven in diskrediet brengen en net doen of er
boerenbedrog is het spel is. De natte natuur dames, onlangs als Domme Mina's betiteld, krijgen in dit
ingezonden stuk repliek op alle aantijgingen...... In een goed en lezenswaardig artikel: Knap werk! (zie ook de
bijlage).
Polderdag 2014 op 21 juni : Proef de Polders of de Langste dag…..
Ook dsaar komt steeds meer duidelijkheid over. We hebben afgelopen week weer even met het comité om de
tafel gezeten en nadere afspraken gemaakt. Plus ook een aantal zaken bepaald waar we zeker niet aan gaan
beginnen, want je moet ook tegen sommige dingen nee kunnen en willen zeggen. Zo sterk zijn we dan ook wel
geworden in de loop der jaren met ons onze organisatie.
Links:
Verslag van de avond met CU/SGP op de Buijtenhof rond het boerenalternatief:
http://www.dichtbij.nl/botlek/kiesdichtbij/artikel/3416392/willy-de-zoete-cu-goed-gesprek-gehad-met-deboeren.aspx
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/maart/10/willy_de_zoete_cu_goed_gesprek_gehad_met_de_boer
Iets wat nog niet is ingetekend in het Alternatief maar waar misschien ook wel ruimte voor te vinden is. Natuur
begraafplaats in de polder, kunnen niet onder water….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3609962/2014/03/09/Natuurmonumenten-opentnatuurbegraafplaatsen.dhtml
Agenda:
17 maart
Lijsttrekkersdebat in het Gemeentehuis http://www.albrandswaard.nl/portala/nieuws_45618/item/lijsttrekkersdebat-en-verkiezingsavond_39985.html
19 maart
Verkiezingsavond in het Gemeentehuis
24 maart
17:00 uur
Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-maart/17:00
27 maart
20:00 uur
Gemeenteraad Nieuw
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27-maart/20:00
12 mei
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Zuid-Holland
20 juni
Educatieve Polderdag voor Scholieren basisonderwijs
21 juni
Polderdag : Proef de Polders
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Hopelijk bent u niet te zeer geschrokken van de lokale verkiezingen want die hebben nogal wat teweeg
gebracht. Een partij met amper een programma en ervaring komt als nieuweling met 3 zetels in de raad, terwijl
andere partijen met (bestuurlijke) ervaring stemmen in moeten leveren. Ze noemen dat een signaalfunctie
maar ik weet nog niet wat ik daarvan moet denken. De enige hoop die je mag koesteren is dat alle partijen
unaniem voor het alternatief van de boeren zijn en dit als uitgangspunt willen nemen voor de verdere inrichting
en beheer van de polders. Dus moeten we ons dan maar aan vasthouden aan alle mooie verkiezingsbeloften
en dat ze die inwilligen.
Polderkinderen: de 30.000 handtekeningen gepasseerd
Zeker met het oog op het voorgaande van belang dat de actie van de polderkinderen verder gaat en wordt
afgerond. Hoe het lokaal nu allemaal moet en of de (nieuwe ?) wethouder en raad ook met de provincie door
één deur kunnen is natuurlijk de vraag. In Raymond van Praag hadden we een deskundige die het debat niet
schuwde en opkwam voor de belangen van de bewoners en boeren. Die het dossier goed beheerste en zijn
netwerk gebruikte om de dialoog op gang te houden. Hoe dat in de toekomst zal gaan is voorlopig even
koffiedik kijken.
Vandaar dat het onverminderd belangrijk is om de Tweede Kamer te overtuigen van de mankementen van de
PKB en de daarop door de Provincie afgestemde plannen. Inmiddels zijn de boeren met hun alternatieve
invulling al tig stappen verder en is er voor die plannen wél draagvlak, halen ze hogere natuurdoelen tegen
veel minder kosten. Dus is het zaak om de PKB zo uit te leggen c.q. aan te passen dat het alternatief van de
boeren binnen die kaders past en uitvoerbaar is. Dan kunnen er eindelijk stappen gezet worden om de
bedrijven agrarisch terug te bestemmen, te starten met herverkavelen, uitplaatsen en/of verplaatsen van
bedrijven en de randvoorwaarden te scheppen voor de verdere invulling. Er zijn er dus nog 10.000 te gaan, en
we hopen dat iedereen daar aan mee zal blijven werken!
http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu
En voor de berichten erover zie o.a. hier:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3442903/30000-handtekeningen-voor-polderkinderen.aspx
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/maart/25/30.000_handtekeningen_voor_polderkinderen_
De Groene Verbinding: roltrappen en liften
Ook aan dit geldverslindende project blijft gewerkt worden. Om het hoogteverschil op een makkelijke manier te
overbruggen (niet iedereen kan hellingen van 10% even makkelijk nemen) zullen er nog roltrappen en liften
aan het bouwwerk worden toegevoegd. Ook zullen zonnepanelen worden aangebracht om de elektriciteit
daartoe op te wekken want het moet wel klimaatneutraal worden volgens de doelstellingen van het
Rotterdamse Climate Initiative. Zie onder de links het plaatje en het bericht.
Komende dinsdag kunnen de eerste, van de geplande 960.000 bezoekers/jaar, van de Groene Verbinding
gebruik gaan maken als de brug voor voetgangers geopend zal worden. Dus nog niet voor fietsen,
scootmobiels en andere aangepaste vervoersmiddelen. Dat kan pas medio juni zo luidt de verwachting in het
persbericht.
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/maart/25/roltrappen_voor_de_groene_verbinding_rotterdamzu
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3442656/roltrappen-tussen-zuid-en-buijtenland-van-rhoon.aspx
De Polderdag 2014 : Proef de Polders op de Langste dag 21 juni
De voorbereiding hiervoor gaan ook gewoon door. Voor wat betreft het educatieve deel, de Scholendag op 20
juni, is er veel enthousiasme bij de scholen die zich hebben ingeschreven voor deelname. En bij de boeren
niet minder moeten we zeggen, dus dat belooft weer een geslaagd evenement te worden. Er hebben zich
inmiddels al 7 groepen ingeschreven met in totaal ruim 160 kinderen. Er is een concept programma opgesteld
hetgeen ook bij de deelnemende bedrijven de ruimte geeft om de tijd te nemen voor de kinderen om ze alles
over het bedrijf, de gewassen en dieren en meer te vertellen.
En inmiddels krijgen we ook spontaan aanmeldingen van mensen die een rol willen vervullen als gids langs de
akker- en struinpaden welke we aan willen laten sluiten op de nieuwe en bestaande routes door de Grienden
en langs de Eendenkooi en Klein Profijt. Om de link tussen de polders, als agrarisch beheerd fourageergebied, en de omliggende natuur nog eens extra onder de aandacht te brengen. Verder zijn er al veel zaken

geregeld of in gang gezet. En de komende weken zullen meer zaken hun beslag gaan krijgen. In een van de
volgende Polderkolders hoop ik daar wat dieper op in te kunnen gaan.
Proef de polders NU AL !
http://www.telegraaf.nl/teleweer/22426492/__Het_weekend_wordt_volop_lente__.html
Het wordt komend weekeinde prachtig weer, we nodigen iedereen uit te komen genieten van de ontluikende
polders in het voorjaar. De boomgaarden staan in bloei, de boeren zijn actief het land aan het bewerken en de
lammetjes dartelen in de wei en langs de dijken. Doordat de gewassen nog bijna niet gezaaid/gepoot zijn of
net uit de winterrust komen, is de polder nog “open” en is er veel te zien. Zoals de hazen die in groepjes
tikkertje spelen op het land, de fazanten, patrijzen en andere vogelsoorten die een nestplaats aan het maken
zijn en een verdwaalde ree op zoek naar rust en beschutting om haar kalf te werpen. De polders van Rhoon en
de naastliggende grienden en natuurgebieden vormen al eeuwenlang een prachtig samenwerkingsverband
tussen natuur en landbouw.
En dat willen we graag zo houden, dus kom ook zelf genieten van dit mooie en unieke cultuurlandschap in het
voorspelde fraaie voorjaarsweekeinde
Zaterdag 29 maart : Proef de Polders met Rotterdamse Oogst en aan de Ronde Tafel
Zaterdag 29 maart a.s. kunt u aanschuiven aan de Ronde Tafel op de Buytenhof waar de PeerGroup een
theatervoorstelling annex maaltijd zal verzorgen. Vanaf 16:00 uur is het picknicken voor gevorderden tijdens
een 2 uur durende voorstelling van deze theatergroep. Opgeven van tevoren is wel nodig want het aantal
plaatsen is niet onbeperkt. Alle gegevens en meer kunt u terugvinden onder de link.
http://us1.campaign-archive2.com/?u=a553947129034d2b1d3ddd5aa&id=e0c94acf3f&e=0bdb551bd4
Links:
Een leuk filmpje van een van de Polderdochters :
http://www.youtube.com/watch?v=oWwmcvlRNJ8&feature=youtu.be
Definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen :
http://www.albrandswaard.nl/portal-a/nieuws_45618/item/definitieve-uitslaggemeenteraadsverkiezingen_40131.html
We hebben er al eerder over geschreven en ik heb inmiddels mijn exemplaar van dit mooie naslagwerk in huis
http://www.albrandswaard.nl/portal-a/nieuws_45618/item/eerste-exemplaar-boerderijenboek-rhoonuitgereikt_40135.html
Crowdfunding voor de bijen - al eerder aangehaald - via dit initiatief voor akkerranden…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=194989&h=Burgersgezocht-voor-sponsoring-akkerrand#.UzGj1o0o-Uk
De opening van het “boerenseizoen” schijnt ook wat te zijn. Volgens mij is een boer elk seizoen de klos maar
goed….
http://www.campina.nl/onze-boeren/boerderijdagen/persevent-20-maart.aspx
Dat is pas echt stadslandbouw bedrijven. Wij willen de mensen van de stad naar het platteland, in China de
omgekeerde weg
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=194973&h=China-wilmiljoenen-boeren-naar-stad-lokken#.UzGkLo0o-Uk
Agenda:
Do 27 maart 20:00
Raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27-maart/20:00
Za 29 maart 10:00 - 16:00 uur
Eetbaar Rotterdam Groeit
https://www.facebook.com/events/831889096837051/?fref=ts
Za 29 maart 16:00 - 19:00 uur
De Ronde Tafel
https://www.facebook.com/events/646364098744274/?source=3&source_newsfeed_story_type=regular
Za 05 april
10:00 - 17:00 uur
Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt
Vrij 20 juni
Scholendag - Polderdag
Za 21 juni
10:00 - 17:00 uur
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag
Dat was wel weer genoeg voor deze editie - tot een volgende Polderkolder !
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Wederom een aflevering van dit onvolprezen medium, met achtergronden en nieuwsfeitjes van zaken die
spelen op en rond onze polders. Niet dat er veel nieuws te melden is qua nieuwe ontwikkelingen. Je hoort van
de klankbordgroep, de Buijtenlandtafel, via via dat deze proberen het gesprek aan te gaan met een aantal
geselecteerde zelfrealiserende ondernemers. Die Buijtenlandtafel probeert krampachtig toch hun
bestaansrecht (en vergoeding) op te strijken en een rol te blijven spelen hoewel ze, wanneer het alternatieve
plan van de boeren gewoon wordt uitgevoerd, niet echt meer de functie hebben die ze wellicht eerst voor ogen
stond. Vanuit de Provincie verder ook weinig nieuws want die wachten het rapport van Cees Veerman af
(zeggen ze), maar blijven achter de schermen onverminderd actief met plannen maken, grond verwerven,
taxatie van eigendommen enzovoort. Het zou ze sieren als ze eerst afmaken waaraan ze zijn begonnen. Zo
krijg ik regelmatig vragen wanneer “wij” die troep op Essendijk 46 nu eindelijk eens gaan opruimen, de
puinhopen van ons ouderlijk bedrijf. Dat project en de grond is van de provincie dus daar kunnen “wij” niets
meer aan doen. Zo zijn er meer projecten die ze verwerven en dan verder op zijn beloop laten. Kortom, dat zijn
allemaal geen hoopgevende beelden voor de toekomst mochten ze echt een keer de regie in handen krijgen
over onze polders.
Polderambassadeur Jan Brokken
Schrijver Jan Brokken heeft enige weken terug de vraag van de Polderkinderen om als "ambassadeur" voor
het Red de Polders project op te treden met veel enthousiasme geaccepteerd. Jan is geboren en getogen in
Rhoon en heeft als schrijver landelijke bekendheid verworven. Zo zijn o.a. de titels "De Provincie" , “Mijn kleine
waanzin” en "In het huis van de dichter" verschenen. Zijn laatste werkstuk "De Vergelding", dat speelt rond
Rhoon in Oorlogstijd is in Nederland en Vlaanderen genomineerd voor diverse literatuurprijzen. Jan heeft bij de
Driepolderpunt in 2009 speciaal een tekst geschreven over de polders in het Walk of Fame project en is zeer
betrokken. http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=39.
Hij geeft vele lezingen en heeft onlangs voor de Belgische TV interviews gegeven (Canvas, HUMO) en die
opnames zijn gemaakt in.... juist, de polders van Rhoon. Ook nationaal promoot hij het gebied als
ambassadeur voor de polders, zoals onlangs op Radio Rijnmond. Dit gepassioneerde interview bij het
ochtendprogramma "Wakker@Rijnmond" kunt u hier terugluisteren
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=31
Springen voor de Polders…… een nieuwe campagne van en voor de Polderkinderen
Dat is dan weer wel een nieuwe ontwikkeling. Vanaf de vorige eeuw worden de polders, en dan met name het
springveld achter de Vlakkenburg, al gebruikt door Skydive Rotterdam als landingsplaats voor
parachutespringers. Ze vormen eigenlijk één geheel met de rest van de polders en het is altijd een mooi
gezicht om de kleurrijke parachutes te zien landen. Al die flauwekul over geluidsoverlast en verstoring van de
rust wordt schromelijk overdreven natuurlijk. Je hoort eerder het geluid van de A15 dan van dat vliegtuig - en
die paar busjes om de mensen op te halen vallen ook in het niet in vergelijking tot al die andere auto’s en
motoren die de polders in het weekeinde gebruiken voor hun toertochten en puzzelritten. Voor mij, en veel
andere bewoners, horen ze er gewoon bij.
En ze hebben de Polderkinderen benaderd om actief mee te werken aan het behoud van de agrarisch
ingevulde polders, ook in hun belang natuurlijk. Vandaar dat ze het indien van handtekeningenlijsten
ondersteunen met het ter beschikking stellen van een gratis duosprong incl. videoverslag daarvan. Onder alle
compleet ingevulde en ingeleverde lijsten wordt zo’n sprong verloot.
Lees er meer over op de site van de Polderkinderen http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=526
De Groene Verbinding - 1 april grap…….
Vorige week is er in de Schakel dit artikel met foto geplaatst over de Groene Verbinding:

Roltrappen tussen Zuid en Buijtenland van Rhoon
RHOON - De werkzaamheden om de vrij hangende fietsbrug (met de infrastructurele voorzieningen erbij kosten
€25 miljoen) over de A15 op te leveren, vorderen voorspoedig. Zo voorspoedig dat begin volgende week,
dinsdag, het mogelijk wordt voor de eerste voetgangers om de A15 over te steken.
De aanloop naar de brug, die 9 meter boven het wegdek zweeft, is nogal steil. Uit hellingproeven, met onder
andere scootmobielen, rollators en elektrische fietsen, is gebleken dat dit een onoverkoombare hindernis kan
vormen. Over extra maatregelen bij opvriezend wegdek (gladheid toevoerwegen en brugdek) wordt nog

nagedacht – een van de onderzochte opties is om het wegdek te verwarmen.
De benodigde energie daartoe, het moet tenslotte een duurzaam project worden, wordt verkregen door het
gebruik van zonnepanelen. Deze worden als een soort “dak” op de brug gemonteerd, zodat de oversteek ook
droog gemaakt kan worden.
Om oudere mensen (al dan niet met hulpmiddelen) en kleine kinderen de steile klim te
besparen worden volgende week daartoe roltrappen geplaatst. Later in het jaar zullen aan weerszijden ook
liften worden aangebracht, zodat ook rolstoelgebruikers en scootmobiels de oversteek gemakkelijk kunnen
maken.
Planning is dat alles vóór de langste dag operationeel is. Al met al een geweldige mogelijkheid om dan tijdens
de Polderdag op 21 juni a.s. kennis te maken met het huidige, mooie landschap tussen de A15 en de rivier de
Oude Maas. Voor meer informatie zie www.polderdag-rhoon.nl
Mocht onverhoopt het project Groene Verbinding uitlopen, dan kan men overigens zonder enig probleem de
A15 onderdoor passeren via een van de gebruikersvriendelijke tunnels, die slechts op 200 meter afstand
verwijderd is van de Groene Verbinding
Dat de “dinsdag” specifiek als openstelling voor voetgangers werd genoemd zou de oplettende lezer hebben
moeten waarschuwen, want deze dag viel op 1 april. Een 1 april grap dus.
Maar dat doet aan de ernst van de zaak niets af natuurlijk. Hier is op een luchtige manier aandacht gevraagd
voor een miljoenen verslindend project dat totaal overbodig is. Het hele Groene Verbinding met als bijnaam
“de netwerkkous” is gewoon een prestigeobject van de regio en Rotterdam. En zo bijzonder is dat ding
helemaal niet want er ligt een kopie van in Den Haag bij de Prinses Beatrixlaan. Alleen is deze over de A-15 zo
hoog en steil dat er bijna niet tegen op te fietsen is. En als je hem genomen hebt en je komt vol vaart op de
Charloisse Lagedijk uit, dan zullen daar best wel ongelukken gaan gebeuren - helaas. Het is een
levensgevaarlijke kruising en onoverzichtelijke uitrit aan die kant. Kosten brug zijn 9 miljoen, de infrastructuur
er omheen ook nog eens 23 dus 32 miljoen in totaal.
Die 32 miljoen hadden ze beter kunnen steken in het verbeteren van voorzieningen op Zuid. Met de
onderdoorgang van het Groene Kruisplein, de Verlengde Zuiderparkweg, de Heulweg, de Vrijenburgerweg en
het Vrijenburg viaduct zijn namelijk op een afstand van 2 km genoeg mogelijkheden om de A-15 te nemen.
Alle recreatieve- en natuurvoorzieningen (waar de brug naartoe zou moeten verbinden) worden afgebouwd of
ontmanteld (zie het Hoge Veld, de Grienden, de Pendrechtse Molen etc.) maar er wordt wel 32 miljoen
gepompt in een overbodige brug en 144 miljoen in het ontpolderen van het Buijtenland van Rhoon.
Daar zouden dan 960.000 mensen per jaar moeten worden opgevangen (hebben geleerden uitgerekend) maar
het zal tevens een natuur- en stiltegebied worden. Dat spoort natuurlijk niet.
We laten een bestaand natuur- en recreatiegebied verpauperen wegens geldgebrek maar gaan voor 144
miljoen een nieuw natuur- en recreatiegebied in hetzelfde gebied aanleggen. Beide plannen (Groene
Verbinding en Het Buijtenland van Rhoon) zijn speeltjes van de ambtenaren die ze uit moeten voeren in het
kader van de PKB, een 15 jaar oud en inmiddels achterhaald plan. Maar denk niet dat deze mensen en de aan
hen gelieerde adviesbureaus over enig voortschrijdend inzicht beschikken en hun "project" los willen laten.
Die willen zo lang mogelijk doormodderen en nieuwe plannen maken, er is blijkbaar (belasting)geld genoeg
voorhanden. En anders zitten ze zonder werk ....
Het is te hopen dat het door de boeren en bewoners gemaakte en ondersteunde alternatief, dat ook nog eens
50 miljoen minder kost, serieus als optie meegewogen wordt. Waarmee hogere natuurdoelen, behoud van het
agrarisch cultuurlandschap, met bijna unaniem draagvlak tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Overtuig
uzelf : http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396
PS: mocht u denken dat deze cijfers uit de lucht zijn gegrepen zie dan deze subsidieaanvraag…
http://stadsregio.nl/sites/stadsregio.nl/files/files/Agendastukken/alg%202013-0313%2009_subsidieverzoek_groene_verbinding.pdf
In de mailwisseling tussen publicatie en 1 april heb ik o.a. nog gelezen dat de projectmanager van de
gemeente Rotterdam het maar ene onzinartikel vond, een initiatief van de mensen rond de Polderkolder. Die
had het nog redelijk ingeschat, hoewel ze niet echt positief schreef over onze inspanningen.
Inmiddels heeft de Dichtbij de 1 april grap van commentaar voorzien en mijn toelichtende reactie daarop ook
geplaatst
http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/3454297/toch-geen-roltrappen-bij-groene-verbinding.aspx
Meer beelden van de echte trap die inmiddels geplaatst is en de vorderingen op de Facebookpagina van de
BOCL
https://www.facebook.com/BelangenorganisatieCharloisseLagedijk?fref=ts

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit - 12 mei
Een dag van de Provincie Zuid-Holland over de ruimtelijke kwaliteit met workshops, excursies, lezingen en
meer. Op het programma o.a. een excursie naar IJsselmonde onder de titel 5. IJsselmonde: hartvergroening
Bustocht door het gebied dat gekenmerkt wordt door een grote lengte aan stads- en dorpsranden, historische dorpscentra,
buitenplaatsen, windmolens. Dijken en waterlopen verbinden stedelijk en landelijk gebied. In het hart ligt het Buijtenland van Rhoon:
omvorming van verrommeld landbouwgebied tot natuur- en recreatiegebied. Aandacht voor de relatie met Deltapoort.
Gidsen: Harro de Jong, Landschapsarchitect Buro Harro en Cees van der Veeken, Partner LOLA landscape architects

De korte intro alleen al, de omschrijving door de Provincie van ons gebied, vraagt om commentaar.
Omvorming van een verrommeld landbouwgebied tot natuur- en recreatiegebied. Pardon? Een
eeuwenoud cultuurlandschap dat door derden als waardevol tot zeer waardevol wordt omschreven betitelen
als verrommeld? Ziet men liever een Flevopolder met rechte kavels en sloten of een gevarieerd landschap van
polders, dijken, akkers, boomgaarden, weilanden en meer. Het Buijtenland van Rhoon is zeker niet
verrommeld, hooguit de stukken die de Provincie zelf inmiddels in bezit en beheer heeft.
Meer informatie en u opgeven om uw menig te geven kan via deze website:
http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=524&section=programm
Polderdag 2014 - 21 juni Proef de Polders op de langste dag
De Polderdag neemt ook steeds vastere vormen aan. Inmiddels heeft een aantal menners zich spontaan
gemeld om met hun aanspanningen deel te nemen. Nu de commissie weer op oorlogssterkte is gaan we de
rest van de programmapunten afwerken. Vooral de activiteiten op en rond de bedrijven vragen daarbij speciale
aandacht. Het boerenbedrijf “draait toch wel” , dat is onderhand gesneden koek na zoveel edities. Maar de
wandelroutes over de akkers, met daarbij de nadruk op de samenhang tussen landbouw en natuur vragen nog
wat denk- en puzzelwerk om die op de juiste manier tot uitdrukking te laten komen. Een van de punten is het
opnemen van de Grienden, Klein Profijt en de Eendenkooi in de route. Voor wie niet kan wachten is er
overigens op 5 april, komende zaterdag al gelegenheid de laatste te bezoeken
http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-buurt/activiteit/ontdek-de-eendenkooi. En we zoeken
nog een modus om samen te kunnen werken op de Polderdag met de Grienden en het ZHL om een combi te
maken die aansluit op de Polderroute. Het ZHL heeft in ieder geval de polderdag wel als activiteit erkent en
een link daarnaar op hun projectsite gezet http://www.zuidhollandslandschap.nl/projecten/buijtenland-vanrhoon/ . Want ook al liggen de standpunten en denkbeelden wellicht wat uit elkaar, we zijn op termijn toch aan
elkaar overgeleverd. Alleen is de vraag voor welk deel van het gebied en in welke mate - maar men is daar
inmiddels ook wel genuanceerder gaan denken om samen te werken met de boeren in het gebied.
Links:
De PvdD moet maar snel het alternatief van de boeren omarmen - dat zorgt voor meer (zeldzame) akkervogels
en akkerplanten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=195934&h=PvdD:-seinop-rood-voor-natuur-Zuid-Holland#.Uzu9C42_mUk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=195634&h=Subsidieplafo
nd-voor-Zuid-Hollandse-natuur#.UzvCdo2_mUk
Nog iets voor de PvdD - we hebben al aardig wat Vossen in de polder, kan de wolf er ook nog wel bij:
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=157661
In Frankrijk zijn er blijkbaar steeds minder, hier in de polders zien we ze steeds vaker opduiken : reeën
http://www.trouw.nl/tr/nl/13110/Klimaatverandering/article/detail/3626520/2014/04/02/Reeen-overlevenklimaatverandering-niet.dhtml
Tip voor bewoners die aan “verbreding” willen doen en een Bed & Breakfast beginnen : volg dit programma
eens….
http://www.telegraaf.nl/filmenuitgaan/rtv/22441109/___Bed__Breakfast_is_geen_bordeel___.html
De crowdfunding “Burgers voor bijen” om akkeerranden te sponsoren kan nog meer deelbnemers gebruiken
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=195753&h=Veertig-telersvoor-'Burgers-voor-Bijen'#.UzvBiY2_mUk
En aandacht voor de 30.000 handtekeningen in de pers ook:
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3442903/30000-handtekeningen-voor-polderkinderen.aspx
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=195492&h=30.000handtekeningen-tegen-Buijtenland#.UzvC842_mUk
Springen voor de polders heeft inmiddels ook de lokale aandacht:

http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/3447959/springen-voor-de-polders-van-rhoon.aspx
En voor de facebookfans nog even de laatste nieuwtjes van redpoldersrhoon met o.a. Jan Brokken en
Springen voor de Polders.
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon
Agenda:
05 april
10:00 - 17:00 uur Kom in de Kas meer info http://www.komindekas.nl/ijsselmonde/
05 april
ZHL - ontdek de eendenkooi http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/ontdek-de-eendenkooi
10 april
19:30 ALV Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;4
12 mei
Dag van de Ruimtelijke kwaliteit
http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=524&section=programm
21 juni
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer voor deze keer - ik heb nog wel meer (o.a. reacties met hints en links) maar dan wordt
het wat veel - tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Toch nog wat nieuwe ontwikkelingen en “nagekomen agendapunten” die een snel verschijnen van een
volgende Polderkolder rechtvaardigen. Ik zie weer zoveel onzin in de pers verschijnen dat ik maar beter vlug
een visie kan geven om onnodige “ruis” op de lijn te voorkomen. En tevens om de mensen te wijzen op een
openbare informatieavond over het alternatieve plan van de boeren waarin uitgebreid het plan zal worden
toegelicht. Nu worden er overal meningen geventileerd en onwaarheden verkondigd die afbreuk doen aan de
intentie van de boeren. Dat deze ondernemers sowieso al hun bedrijfsvoering compleet om willen gooien om
aan de wens van een paar mensen te willen voldoen is al bijzonder, dat ze tot nu toe alle planmakerij uit eigen
zak betalen helemaal. Dus wat er nu via ingezonden stukken aan onzin wordt verkondigd doet geen recht aan
hun initiatief (zie verderop ook). Dat zult u 14 april zelf kunnen zien en beluisteren (en daar dan uw vragen
stellen om te weten te komen hoe het verhaal wél in elkaar steekt).
Want er wordt maar al te makkelijk voorbij gegaan aan welke impact dit heeft op de boerenbedrijven. Dat zijn
gewoon volwaardige en moderne ondernemingen, met de tijd meegegroeid door de decennia heen en
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Van computergestuurde machines, GPS implementatie, mobiele
applicaties en een vergaande versobering in gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen (deze
vormen extra, maar soms noodzakelijke kosten, dus gebruiken ze zo min mogelijk). Dit komt de prijs van het
levensmiddelenpakket voor de consument ten goede en houdt het betaalbaar, maar vraagt van de
ondernemers enorme investeringen in tijd en geld. Het zijn ondernemers die zich constant moeten aanpassen
aan nieuwe regelgeving en wetten, maar door hun creativiteit en harde werken, dit steeds een stapje
voorblijven om hun bedrijf toch efficiënt uit te kunnen blijven voeren. Tegen de verdrukking in. En die heel goed
kunnen rekenen, iets wat de natuurdames duidelijk minder beheersen gezien hun voorrekensommetjes.
Vertaal anders de plannen van de Provincie nu eens naar “het dorp” in plaats van het buitengebied. Zeg nu
eens tegen de ondernemers van Albrandswaard dat ze de computers weg moeten doen en weer
handgeschreven of met typemachines en carbonnetjes aan de slag moeten. Dat ze voor het transport terug
moeten naar paard en wagen, de berichten en facturen weer met de post en per koerier laten bezorgen –
kortom, 60 jaar terug in de tijd. Want dat is wel wat de Provincie verlangt van de boeren en wat bij hen dus niet
op draagvlak kan rekenen. Elk zichzelf respecterend bedrijf of onderneming in “het dorp” zou dat ook niet
doen. En dan heb ik het nog niet eens over het beslag op grond en gebouwen dat de Provincie denkt te
kunnen leggen. Dus dat de boeren met het (zelfbetaalde) laten opstellen van een alternatief al zoveel water bij
de wijn hebben willen doen is op zichzelf al mooi.

Het zou goed zijn als de Rhoonse Natuurtantes en “Alle” Havendammers dat ook eens onder ogen zouden
willen zien. En met deze ondernemers in gesprek gaan in plaats van via die ingezonden stukken, die overigens
de plank helemaal mis slaan, te schrijven.
De Polders bij Radio Rijnmond 5 april a.s.
Radio Rijnmond-presentator Chris Vemer ging onlangs met me mee naar Rhoon. Onderweg op de fiets en
tijdens het fotograferen heb ik een interview over mijn fotoproject gegeven. Het interview is aanstaande
zaterdag tussen 08.00 tot 09.00 te beluisteren op 93.4 Radio Rijnmond. Voor informatie zie mijn facebook
pagina en http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/03-04-2014/boeren-van-rhoon
Presentatie Levend Buijtenland van Rhoon
Op 14 april vanaf 20.00 uur vindt een Ontmoeting en Dialoog avond van de gemeenteraad plaats. Tijdens
deze avond presenteert de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap het alternatieve plan van de boeren voor
het Buijtenland van Rhoon.
Tijdens deze avond is naast de presentatie voldoende gelegenheid voor een gesprek tussen de aanwezige
belanghebbenden en raadsleden over het plan. De Ontmoeting en Dialoog avond is een openbare bijeenkomst
en iedere geïnteresseerde is dan ook van harte welkom op 14 april
Dat is ook onderhand wel nodig en tijd ook, want ook in de laatste Schakel stonden er weer ingezonden
stukken van mensen die ergens de klok wel hebben horen luiden maar geen idee hebben waar de klepel
hangt. Om te zeggen dat door het alternatief van de boeren het afschermen c.q. milieubeschermende
maatregelen nemen tegen het lekken van de gifstort in gevaar komt slaat nergens op. Het zijn twee totaal
verschillende projecten, want ook in het originele plan van de provincie voor het Buijtenland van Rhoon is er
0,0 Euro gereserveerd om iets aan de gifstort te doen. Sterker nog, het was een eis van het PPA destijds om
eerst de gifstort op te ruimen en dan pas aan het Landschapspark te beginnen maar die link kon en mocht niet
gemaakt worden omdat het andere verantwoordelijkheden en projecten betrof. Dus ook geen geld van het
Buijtenland voor andere projecten (indammen gifstort, onderhoud grienden, behoud recreatievoorzieningen op
o.a. Hoge Veld etc etc). De gifstort staat daar helemaal los van en het is zelfs zo dat in het alternatief van de
boeren er een hele grote rietaanplant met separate afvoersloot langs het voormalige stort is ingetekend dat als
een soor helofytenfilter de schadelijk stoffen zou moeten uitfilteren en afvoeren. Dat de provincie wellicht nu
opeens het alternatief gebruikt als stok om onder hun opruimplicht af te komen kan ik niet staven. Wel dat er al
regelmatig druk wordt uitgeoefend om de toegezegde maatregelen (afdekken P-plaats met isolerend kleidek,
keerwanden en afvoer lekkend gif etc.) en het monitoren van de afvalstroom ook daadwerkelijk aan te gaan
pakken. Maar ook hier neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid niet en laat de zaak op zijn beloop. Dat
heeft niets met het alternatieve plan van de boeren van doen.
Open Brief aan Cees Veerman
Vorige week fietste er een mevrouw, Polderfan en liefhebber van het gebied, langs met een artikel dat ze via
haar zoon uit Overijssel had gekregen. Het is een kopie van een kopie van een kopie, ik heb gezocht naar het
origineel en dat ook bij de uitgever aangevraagd maar nog niet gekregen. Vanwege de actualiteit en inhoud wil
ik het u echter niet onthouden, dus heb ik het bijgesloten
Nog een oud politicus: Henk Bleker
Per mail kreeg ik dit binnen. Een leuk en interessant artikel over de omslag in het natuurbeleid. Eigenlijk de lijn
die beide boerendochters nu ook volgen. Dus het verhaal over Henk Bleker heb ik ook maar bijgesloten als
word document - ook hier terug te lezen
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/De-gevolgen-van-Henk-Bleker.htm
.
Reacties uit het veld:
Voor wat betreft het Hoge Veld. Na een aantal mooie, bijna zomerse dagen, wreekt het weghalen van veel vuilnisbakken en toiletten
zich alweer. Veel toiletpapier in de bosjes, een enorme zooi van achtergelaten bierflessen en etensverpakkingen tot aan tassen van
Dirk vd Broek aan toe.
Links:
Via Europa en de regering komt er extra geld voor agrarisch natuurbeheer (zie alternatief boeren), die zien er
ook de waarde van in

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196195&h=97-miljoen-vooragrinatuur-en-innovatie#.Uz5ON6xD0aM
Ook Haanstra (niet van de film Alleman en de fanfare) preekt voor de eigen parochie – vanzelfsprekend :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196221&h=%27Betrekakkerbouwers-bij-vergroening%27#.Uz5OuaxD0aM
Onze zuiderburen doen ook een beroep op Dijksma en vragen aandacht voor hun agrarische
natuurbeheerprojecten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196203&h=Hoeksche-Waard-wilverruiming-akkerrand#.Uz5Pb6xD0aM
En hier nog een reactie waaruit blijkt dat het alternatief van de boeren, waarin 21 km = 56 ha akkerrand,
bijdraagt tot schoner water
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196209&h=Water-Zuid-Hollandseeilanden-knapt-op#.Uz5P76xD0aM
De groenblauwe diensten, die boeren willen leveren, slaan elders ook goed aan
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196204&h=Groenblauwediensten-slaan-goed-aan#.Uz5RJ6xD0aM
Nog een aardige natuurlijke variant van over de grens….
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3628715/2014/04/04/Geboorte-geep-gesprek-van-dedag-in-Ierland.dhtml
Agenda:
05 april
08:00 - 09:00 Chris Natuurlijk met Isabelle Boon op Radio Rijnmond
05 april
10:00 - 17:00 Oogstmarkt Noordplein Rotterdam http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
05 april
10:00 - 17:00 uur Kom in de Kas meer info http://www.komindekas.nl/ijsselmonde/
05 april
ZHL - ontdek de eendenkooi http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/ontdek-de-eendenkooi
10 april
19:30 ALV Carnisse Grienden
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;4
14 april
20:00 Gemeentehuis “Levend Buijtenland van Rhoon”
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Ontmoeting--Dialoog-/2014/14-april/20:00
12 mei
Dag van de Ruimtelijke kwaliteit
http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=524&section=programm
17 mei
Rotterdamse Oogst zaait http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/2-rotterdamse-oogst-zaait/
21 juni
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer. Tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Zo kort voor het Paasweekeinde nog maar even wat zaken voor u op een rij gezet om met u te delen. Er staan
nog wat zaken op de agenda komende weken en er zijn wat artikelen en meningen gepubliceerd die we maar
even onder de aandacht zullen brengen.
Presentatie over Levend Buijtenland van Rhoon
Zie ook in de bijlage, bericht uit de Schakel, was wederom een verhelderend betoog door Jaap Dirkmaat van
de Vereniging Cultuurlandschap Nederland. Ik heb al een aantal keren zijn verhaal aan mogen horen en elke
keer weet hij, met andere invalshoeken, mij weer te boeien in zijn betoog over het plan en zijn visie daarop.
En dat was met iedereen zo in de afgeladen zaal. Als haringen in een ton, met 100 aanwezige
belangstellenden uit de polders, de politiek, de havendam, de klankbordgroep, de boeren, de vereniging
Albrandswaards Landschap, Carnisse grienden en meer. Gelukkig was er een goede gespreksleiding anders
zou zoiets al snel kunnen ontaarden in een kippenhok van door elkaar kakelende figuren maar die kans kreeg
men niet. Iedereen kon aan het woord komen, al dan niet versterkt door een microfoon, om zijn of haar zegje
te doen. De angst bij de Havendammers, die vreesden dat de sanering van het gifstort door het boeren

alternatief doorkruist zou worden, kon goeddeels worden weggenomen. Het zijn aparte projecten, maar
natuurlijk probeert de provincie zich nu achter het alternatief te verschuilen om de zaak te traineren. Daar zijn
ze zo goed in, toezeggingen doen en zaken in gang zetten zonder ook maar iets af te ronden en als het ze niet
zint dreigen met maatregelen (inpassingsplan, onteigenen) of net doen of ze van niets weten. Dat laatste is
waarschijnlijk ook zo, ze zitten op en beheren een pot met geld maar hebben geen idee hoe ze dat nou eens
nuttig moeten besteden. Behalve aan onderzoeken, plannen maken en faciliteren van jan en alleman.
De andere verontruste dorpsgenoten, de mensen van Natuur Rhoon die zich zo profileren met ingezonden
stukken en op hun website, waren niet aanwezig, of hebben de kans om hun zienswijze naar voren te brengen
(bewust of onbewust) laten lopen. Jammer, want nu weten ze nog niet hoe de vork in de steel zit.
De klankbordgroep voelde zich gepasseerd door de boeren en had het idee dat de boeren niet met hun in
gesprek zouden willen. Ook dat is ter plaatse weerlegd, ze konden in eerste instantie ook niet anders omdat de
sturende en faciliterende instantie achter deze klankbordgroep “Buijtenlandtafel” niets van de boeren en hun
plannen wilden weten. Maar nu de minister en staatssecretaris het plan een kans willen geven, Veerman is
aangesteld om te onderzoeken en te bemiddelen in het hele proces, zijn er blijkbaar toch weer openingen om
in gesprek te gaan.
Eerst waren de democratisch genomen besluitend heilig en konden niet ter discussie staan, maar inmiddels is
iedereen het er wel over eens dat met het huidige bestemmingsplan er geen toekomst is voor het gebied, dus
dat dit als eerste op de helling moet. Om dan met een reëel bestemmingsplan, waarin de boeren weer zijn
terugbestemd, een plan te gaan maken met draagvlak en een garantie dat de polders van Rhoon de komende
eeuw polders zullen blijven. Een mooie taak voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad van
Albrandswaard om daarmee invulling te geven aan hun unanieme besluit dat het alternatieve plan van de
boeren “levend Buijtenland van Rhoon” het uitgangspunt moet zijn voor de toekomstige ontwikkelingen.
Polderambassadeur Jan Brokken
Jan is wederom voor een prijs genomineerd voor zijn boek De Vergelding, en wel nu door onze Zuiderburen. In
de aanloop daartoe is hij door diverse programma’s voor het voetlicht gebracht en zijn hem interviews
afgenomen. Zowel Humo als Canvas hebben in de regio gefilmd, en dus zal het u niet verwonderen dat Jan
daarbij ook de polders is ingegaan om deze in en op beeld te krijgen. Zie deze impressie op YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=4K_9up14LRM
Fotoproject Isabelle Boon
Ook deze fotografe breekt een lans voor de polders en doet dat door een jaar land de polders en de
werkzaamheden daarin van de boeren vast te leggen met de camera. Zie ook haar website
www.isabelleboon.com. Onlangs is ze met Chris Vemer van Radio Rijnmond op stap geweest tijdens zo’n
beeldenjacht en de laatste heeft dat vastgelegd in een interview dat bij Chris Natúúrlijk op Radio Rijnmond is
uitgezonden. Voor wie het radiointerview over het fotoproject heeft gemist de link:
http://mm.rijnmond.bbvms.com/rijnmond/media/2014/04/05/asset-1396689368098569.mp3
Het programma duurt een uur, en vanaf minuut 38.05 t/m 46.45 met muziekjes tussendoor, gaat het over het
project
Reacties op Polderkolder 318:
Een beetje late reactie maar even goed bedoeld, mijn complimenten voor de goede weergave van de feiten. Ik heb
vergaderingen over de stort bijgewoond met de buurt en het onderzoeksbureau, de oplossing van de kreken met
rietvelden als filter was toevallig net de goedkoopste oplossing en omdat er toch al een krekenlandschap zou komen zou
het mooi passen. Maar er waren nog een aantal andere oplossingen zoals een z.g. klei wal, een soort muur van klei die
op de zandlaag diep onder de grond zou komen, samen met wat inpakwerk zou dat wegstromen naar de polder kunnen
voorkomen. Allemaal duurder natuurlijk en moeilijker realiseerbaar. Het aantal fenolen wat werd gemeten richting de
huizen aan de Havendam, de sloot achter de huizen was verwaarloosbaar, daar het water de andere kant op stroomde.
De aanleg van het landschapspark was een mooie methode om gelijk eens lekker op te ruimen, terecht dat wel, maar
een milieuramp was het nou ook weer niet. Alleen als het zomers lang droog was en het water in de sloten laag stond
mocht Johan Kort soms niet beregenen, maar als het water weer hoger stond wel, dus ja, wat moet je daar mee. En
gaat het echt over “alle” Havendam bewoners? Ik heb daar zo mijn twijfels bij omdat een aantal nooit zo over de
boeren zou schrijven.
Groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hierbij laat ik je weten dat de brief in de Schakel niet uit onze naam is geschreven. En dat terwijl wij wel degelijk op de Havendam
wonen. De ondertekening is dan ook niet juist, wij hechten er waarde aan dat je dat weet.
Met vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fantastisch zo helder als jij blijft!
HGR
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Deze reactie ging vergezeld van 2 foto’s - een van een berg bestort vuil op de P-plaats van het Hoge Veld en
een van een smeulend kampvuur:
Vanochtend (10-04) bij de einde van Hogeveld. De vuurtje was nog niet uit. Gelukkig is het niet warm en
droog.
Misschien is het tijd dat de toezichthouders laat in de middag of vroeg avond rond gaan rijden en niet alleen
overdag.
Meer van deze type bezoekers zitten we niet op te wachten en het is nog niet eens zomer
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nog een reactie tevens uitnodiging voor een excursie in o.a. ons gebied waar twee landschapsarchitecten
namens de Provincie u meenemen naar het gebied en gaan vertellen hoe zij het gebied in zouden richten als
“hartvergroening” IJsselmonde. Met aansluitend een workshop. Weer wat andere invalshoeken en het mag wat
kosten nietwaar?
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014
De meerwaarde van samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit
Maandag 12 mei 2014
In het Energiehuis, Dordrecht
Geachte heer, mevrouw,
Graag nodig ik u uit voor de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014 op maandag 12 mei in het
Energiehuis in Dordrecht.
Als provincie Zuid-Holland hebben wij de ambitie om kwaliteit leidend te laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Behoud én ontwikkeling van gebiedskenmerken zijn voor ons het uitgangspunt. Een nieuwe manier van sturen
op kwaliteit vraagt om een andere manier van werken en denken.
De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit is een jaarlijks terugkerend evenement rond ruimtelijke kwaliteit in ZuidHolland. Dit jaar staat de dag in het teken van samenwerking. Graag verkennen we met u de mogelijkheden en
de kansen voor nieuwe ruimtelijke strategieën, andere partners en samenwerkingsverbanden.
Het ochtendprogramma staat met diverse excursies in het teken van zien en beleven. In het
middagprogramma staan verbinden en inspireren centraal. Onze Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Abe
Veenstra zal zijn visie geven op de kansen die samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit biedt.
Het volledige programma vindt u hier.
Ik zie er naar uit u te verwelkomen op maandag 12 mei aanstaande!
Aanmelden kan hier.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Uit de pers
Een mooi opinie artikel in de Volkskrant, om de kreet “biologische voedselproductie” eens van een andere kant
te bekijken. Hier in de polders dweept de Provincie in haar plannen over natuurakkers ook met dat principe,
maar is het beter dan de conventionele commerciële landbouw? Daar kun je dus je vraagtekens bij zetten.
Spuiten met koper tegen aardappelziekte (is toegestaan als “biologisch middel”) geeft veel meer milieuschade
als de nieuwe commerciële gewasbeschermingsmiddelen - geldt ook voor bijvoorbeeld zwavel in de fruitteelt.
Mensen die afgelopen maandag op het gemeentehuis waren voor Levend Buijtenland van Rhoon hebben het
ook kunnen horen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3629545/2014/04/05/Biologisch-eten-is-niets-meerdan-een-tegeltje-aan-de-wand-dat-het-geweten-sust.dhtml

De vice-voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, op 14 april ook te beluisteren in het
Gemeentehuis tijdens de presentatie van het alternatief van de boeren, schrijft ook regelmatig artikelen om zijn
zienswijze onder de aandacht te brengen.
http://downtoearthmagazine.nl/vergroening-landbouw-verkoopt-knollen-voor-citroenen/
Links:
Hetzelfde idee als wat de VCN voor onze polders heeft geopperd wil men ook in Groningen toepassen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196945&h=Groningenzet-in-op-landschapsbeheer#.U1FFdI2_mUk
De wolf is op weg naar Nederland en is al bijna de grens gepasseerd….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3635745/2014/04/15/Wolf-gespot-op-5-kilometer-van-deNederlandse-grens.dhtml
Om een derde Hedwigedrama te voorkomen ( het tweede drama is het Buijtenalnd van Rhoon) wordt een
Schelderaad opgezet:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196915&h=Schelderaadgeeft-boeren-stem#.U1FGDY2_mUk
De Vereniging Cultuurlandschap Nederland en het Louis Bolk Instituut, partners bij onze boeren ook, laten zich
horen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=196267&h=Louis-Bolk:uitwerking-vergroening-ontkracht#.U1FgIY2_mUk
Agenda:
19 april
Poldermarkt te Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
22/23 april
Gesprekken bewoners & belanghebbenden Buijtenland van Rhoon met Cees Veerman - op
invitatie
23 april
Polderborrel gemeentehuis Albrandswaard (zie bijlage) - over de Polder Albrandswaard vantevoren aanmelden!
http://www.albrandswaard.nl/portal-a/nieuws_45618/item/kom-naar-de-polderborrel-op-23april_40615.html
03 mei
Rotterdams Oogstmarkt - Noordplein Rotterdam http://rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
12 mei
Dag van de Ruimtelijke kwaliteit
http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=524&section=programm
15 mei
Netwerkdag Plattelandstoerisme http://www.netwerkplattelandstoerisme.nl/
17 mei
Rotterdamse Oogst zaait http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/2-rotterdamse-oogst-zaait/
21 juni
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer even geleden, maar we zijn voor wat betreft de polders natuurlijk een beetje in afwachting
van wat bemiddelaar Cees Veerman met zijn opdracht doet en wat het resultaat gaat worden. Welke
kant gaat het allemaal op, hoe ziet hij de (on)mogelijkheden en welke stappen gaan er dan
vervolgens genomen worden. Allemaal koffiedik kijken tot begin juni en weinig over te zeggen.
Inmiddels zijn de eerste gesprekken met bewoners en belanghebbenden met hem geweest en zijn er
gespreksverslagen van gemaakt. Maar er volgen er nog meer, en dat alles moet hij dan zien te
bundelen en interpreteren tot een werkbaar geheel. Een behoorlijke klus die serieus wordt opgepakt
voor zover mijn indruk is. Ik was in eerste instantie misschien wat sceptisch over weer een
bemiddelaar na Heijkoop en Mentink, niet vreemd ook na al die jaren praten en praten, maar ik denk
dat nu iedereen inbreng kan leveren en dat daar ook serieus wat mee gebeurt. Het zou me
tegenvallen als het anders was.

De Polderkinderen : actie blijft doorgaan
Het inzamelen van handtekeningen gaat gestaag door en zo onderhand komt de 33.000 in zicht. Er
liggen nog tientakllen lijsten om in te voeren (ook een behoorlijk werk nog) en als die verwerkt zijn
zitten de kinderen weer een stuk dichter bij het streefgetal. Afgelopen week waren ze weer in het
nieuws bij de uitreiking van de prijs aan de Boekenstal in Poortugaal. De prijswinnaar, de heer
Wallenburg, stelde zijn aanwinst graag ter beschikking aan een openbare ruimte en daar werd deze
uit gekozen. Een korte impressie met beeld ziet u hier:
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/portret-koning-in-wijkcentrum-poortugaal/2/827

Polderambassadeur Jan Brokken
Mocht ik u vorige week wijzen op zijn nominaties voor De Vergelding in België, ik werd direct ook
geïnformeerd door Chris (Natúúrlijk) Vemer dat hij voor nog prijs in de race is. Zijn luisterboek Jan
Brokken leest de Vergelding, een dorp in tijden van oorlog is genomineerd voor Beste Luisterboek
van 2014. Allemaal stemmen. Het kan t/m 11 mei. http://www.weekvanhetluisterboek.nl/luisterboekaward/
De Bijenstand in Polder het Buijtenland
In Chris Natuurlijk van zaterdag 3 mei een item over de bijen. Zoals bekend hebben die de laatste
jaren moeite met de “survival of de fittest” omdat ze door allerlei ziekten en invloeden uit hun
leefomgeving niet zo fit meer zijn. Maar dankzij de zachte winter zijn er weer behoorlijk wat bijen
actief en dat is maar goed ook want we hebben ze nodig voor de bestuiving. De zachte winter heeft
ook, door minder uitvriezen, voor behoorlijk wat extra bloemen in de bermen overal gezorgd (nog
weinig jaren zoveel gele herik zien bloeien bijvoorbeeld) dus dat helpt allemaal mee. En dan straks
ook nog eens de boeren met hun plan met bloem- en kruidenrijke akkerranden, hagen en heggen en
we maken er een mooie biotoop van in Het Buijtenland van Rhoon, Chris is te beluisteren tussen
08:00 en 09:00 uur op 93.4 FM http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/01-052014/het-wel-en-wee-van-de-bij
Polder Albrandswaard
Daar gaat het ook niet allemaal zoals het merendeel van de betrokkenen zou willen. Zelf was ik op
het laatste moment verhinderd om de “Polderborrel” daarover op het Gemeentehuis bij te wonen,
maar zoals gewoonlijk heb ik wel mijn bronnen. Eerst was natuurlijk alles en iedereen voorstander
van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) maar nu het op de uitwerking en invulling aan gaat
komen blijken de neuzen toch aanmerkelijk minder dezelfde kant uit te staan. Wat eerst naar voren
werd geschoven als zijnde een ideaal project van samenwerking en met elkaar een plan maken met
draagvlak (“daar zouden de boeren en bewoners van het Buijtenland een voorbeeld aan
moeten nemen hoe dat daar gaat”) blijkt inmiddels wat genuanceerder te zijn en de eerste mails en
berichten daarover heb ik al gezien. Tekstueel en op papier was de werkgroep een eind op stap,
maar nu er een eerste overzichtskaart is verschenen hoe de gemeente en het ingehuurde bureau dat
dan ingevuld zouden willen zien gaan bij een groot aantal mensen de hakken in het zand. Dus dat is
helemaal nog geen gelopen koers zoals eerder werd voorgesteld en we zullen het met interesse
gaan en blijven volgen. Kunnen we alleen maar van leren denk ik dan.
De Buisleidingenstraat
In bijlage een snapshot uit het AD : een stuk dat de industriezone in onze polders, dwars door het
natuur- en stiltegebied zal worden vergroot. De buisleidingenstraat zal worden verdubbeld in
capaciteit en breedte, iets dat de boeren al veel langer wisten en ventileerden. Maar dat volgens de
Provincie niet waar is. Misschien lezen ze in Den Haag ook het AD wel, en al die natuur-en tekentafel
terroristen ook. Zouden ze inmiddels al wakker zijn? Om ze er aan te herinneren in elk geval dit
artikel - de leidingstraat wordt gewoon dubbel zo breed in de loop der jaren dus zal jaarlijks wel het

een en ander ingegraven gaan worden komende decennia. Hetgeen betekent dat je daar wel
gewassen of gras op kan telen maar er zeker geen natte natuur-, stilte of waterbuffergebied van kan
maken.
Naast het aangehaalde artikel een stukje over Heerlijk Buiten, een nieuwe website van GZ-H
(Groenservice Zuid-Holland) met informatie over recreatie en natuur. Heerlijk Buiten is de
consumentennaam, waaronder de recreatiegebieden die G.Z-H beheert in opdracht van de ZuidHollandse natuur- en recreatieschappen, bij recreanten worden gepromoot. Herkenbaarheid richting
de recreant / gebruiker van de gebieden is hierbij de leidraad. Een informatieve en leuke site die je
gerust bij je favorieten kan zetten. http://www.recreatiezuidholland.nl/
Windmolengekte
Ook hierover in de pers de nodige paniek natuurlijk omdat men langs de Oude Maas bij Barendrecht
en de Grienden het idee heeft dat daar wel ruimte zou zijn om windmolens te plaatsen. Gewoon een
rijtje Euromasten langs het water waar je zo heerlijk onder kunt liggen om in de slagschaduw en de
herrie te recreëren. Als je naar het zuiden-oosten kijkt heb je nu nog een vrij uitzicht dat niet
belemmerd wordt door geluidsschermen, flats, verlichte reclamezuilen en meer van dat soort
horizonvervuilende obstakels en dan gaan ze een rijtje van die dingen zetten. Logisch dat er verzet
tegen is, na de plannen voor het Buijtenland zou dat wel een tweede petitie waard zijn denk ik. Aan
het effect en de efficiëntie wordt ook zwaar getwijfeld overigens getuige o.a. ook dit artikel
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/4/Subsidies-helpen-niet-windmolens-blijvenonevenredig-duur-1508644W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2014-0424|Subsidies_helpen_niet:_windmolens_blijven_onevenredig_duur . Ik kreeg ook een melding per
mail en reactie er over binnen:
Als het binnenkort rond is met de polders gaan wij niet alleen de leefbaarheid van de Rotterdammers, maar ook
die van Barendrecht en Albrandswaard verbeteren en wel met windmolens. Zie onderstaand artikel uit Dichtbij
van deze week. Ik zie ze vanuit mijn raam al in gedachten staan aan de Oude Maas.
Mijn compagnon van vroeger woont in Frankrijk en vecht daar met succes tegen de wildgroei van windmolens.
Hij heeft de mensen in de streek laten zien wat voor effect die dingen hebben op het landschap door in zelf
gemaakte foto's windmolens op schaal in te scannen. Zie www.environnement-juste.org en bijgaande
bericht. Via http://petities.nl/petitie/windenergie-in-nederland kun je hier ook al een petitie ondertekenen. Ik
heb het al gedaan. Wie weet iets voor een nieuwe windmolenkolder "Don Quichote"?
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014
De meerwaarde van samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit
Maandag 12 mei 2014
In het Energiehuis, Dordrecht
Geachte heer, mevrouw,
Graag nodig ik u uit voor de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014 op maandag 12 mei in het
Energiehuis in Dordrecht.
Als provincie Zuid-Holland hebben wij de ambitie om kwaliteit leidend te laten zijn bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Behoud én ontwikkeling van gebiedskenmerken zijn voor ons het uitgangspunt. Een
nieuwe manier van sturen op kwaliteit vraagt om een andere manier van werken en denken.
De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit is een jaarlijks terugkerend evenement rond ruimtelijke kwaliteit
in Zuid-Holland. Dit jaar staat de dag in het teken van samenwerking. Graag verkennen we met u de
mogelijkheden en de kansen voor nieuwe ruimtelijke strategieën, andere partners en
samenwerkingsverbanden.
Het ochtendprogramma staat met diverse excursies in het teken van zien en beleven. In het
middagprogramma staan verbinden en inspireren centraal. Onze Provinciaal adviseur ruimtelijke
kwaliteit Abe Veenstra zal zijn visie geven op de kansen die samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit
biedt.
Het volledige programma vindt u hier.

Ik zie er naar uit u te verwelkomen op maandag 12 mei aanstaande!
Aanmelden kan hier.
De Groene Verbinding
De Groene Verbinding nadert zijn afronding. Hebben we er met onze 1 april grap even de draak mee
gestoken, hij is nu echt bijna klaar - na het Paasweekeinde gaat-ie open, dus voor de Polderdag
2014! De omgeving van Rotterdam-Zuid, Albrandswaard en andere omliggende gemeenten zijn
daarmee een bijzondere fietsbrug rijker. Wandelaars en fietsers kunnen straks via de Groene
Verbinding, over de Betuwelijn en de A15, van het dynamische Rotterdam naar de rust en natuur van
de polders rondom Rhoon, Albrandswaard en andere natuur langs de Oude Maas, én natuurlijk
andersom. Hoog tijd om deze bijzondere verbinding open te stellen voor het publiek. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, op woensdagmiddag 11 juni aanstaande, vanaf ca. 15.30
uur. Over de precieze activiteiten van die middag informeren wij u in de week van 19 mei graag
nader. Maar natuurlijk zal er alle gelegenheid zijn om persoonlijk ‘de oversteek’ te wagen, onder het
genot van een hapje en een drankje. Wilt u zo vriendelijk zijn woensdagmiddag 11 juni vanaf 15.30
uur voor deze feestelijke opening te reserveren?
LINKS:
Het Jaarverslag en Jaarrekening van het Zuid-Hollands Landschap:
http://us4.campaignarchive1.com/?u=de68799bd4bb6bf3c7481db29&id=2dea23d3c3&e=948370d813
Er zijn te veel grote grazers in de Oostvaardersplassen - dat hadden we al gezien in die films ook….
http://destentor.nl/regio/lelystad/te-veel-grote-grazers-1.3780080#content
Polderkinderen zijn de 32.000 gepasseerd
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=197963&h=32.0
00-tekenen-tegen-Buijtenland#.U2OQ5axD0aM
Nieuw College in Albrandswaard met het coaliteakkoord: Meedoen werkt!
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-04-2014/albrandswaard-krijgt-nieuw-college
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/besprekingen-nieuwe-coalitie-albrandswaardafgerond_40759.html
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/8-mei/20:00
Kamperen in de polder - weinig investeren en toch booming business….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/29-04-2014/natuurkamperen-populair
Komende week op Ned 2 een documentaire van een tuinbouwer die zo nodig onteigend moest
worden voor “rood”. Huis de Haas, waarvan de ondernemer zegt : Oude bomen verplant je niet”.
Oude bomen - Dinsdag 6 mei op Ned 2 om 23:00 uur ? De klad kwam in alle bouwplannen van
Lansingerland met dit als resultaat:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-04-2014/torenhoge-gewassen-bij-gemeentehuis-lansingerland
Ik weet de verschillen in vervuiling niet, maar hier gaat er wel wat gebeuren….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-04-2014/gemeente-dordrecht-koopt-vervuilde-polder-voor-1-euro
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=198046&h=Dord
recht-koopt-Polder-Stededijk#.U2OQh6xD0aM
van Huffelen is ook uitgepraat over de polders – was onlangs nog voorstander in de Vlakkenburg
voor de dialoog met Klankbordgroep en Provincie maar kiest eieren voor haar geld en laat een aantal
“hoofdpijndossiers” (Buijtenland van Rhoon, Stadslandbouw, Oranjebuiten- en Bonnenpolder,
Rotterdam Climate Initiative, CO2 afvang E-ON en GDF Suez, etc etc) voor haar opvolger
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-04-2014/wethouder-van-huffelen-vertrekt-naar-amsterdam
Burgers participeren en betalen mee aan de akkerranden…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=198192&h=Burg
er-geeft-Drentse-akkerrand-boost#.U2OQIKxD0aM
En hebben ook een mening over boeren en hun rol in het landschap…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=197723&h=Publi
ek-komt-op-voor-boeren-en-weidevogels#.U2OSVqxD0aM
De verhalen over biologische teelten nog maar eens naar het rijk de fabelen verwezen…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=197729&h=%27
Biologische-groenten-en-fruit-niet-gezonder%27#.U2ORy6xD0aM
In de Flevopolder hebben ze het over 7 kilometer – het VCN praat in haar plan Levend Buijtenland
van Rhoon over 27 km hagen en heggen!
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=197255&h=7kilometer-Flevolandse-fruithagen-erbij#.U2OTxaxD0aM
AGENDA:
03 mei
Rotterdams Oogstmarkt - Noordplein Rotterdam
http://rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
12 mei
Dag van de Ruimtelijke kwaliteit
http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=524&section=programm
12 mei:
09:30 - 16:00 Stad ontmoet Platteland - Kleine Duiker Barendrecht
15 mei
Netwerkdag Plattelandstoerisme http://www.netwerkplattelandstoerisme.nl/
17 mei
Rotterdamse Oogst zaait http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/2-rotterdamseoogst-zaait/
11 juni
15:30 Opening Groene Verbinding !
21 juni
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder!
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