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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben dan eindelijk wat regen gehad, het werd onderhand tijd, en de polder kleurt weer groener en
groener. De meste gewassen steken de kop boven de grond uit en de eerste spruiten staan ook al weer in de
grond. En met dat water van afgelopen dagen gelijk een volgende groeispurt ingezet zeker daar de
voorspelling is dat we komend weekeinde weer richting de 20 graden gaan. Leuk natuurlijk, maar het onkruid
groeit recht evenredig hard mee, dus moet er ook hier weer het nodige gebeuren (van heggen knippen en
scheren tot onkruid trekken en hakken). Dus maar even de avonden benut om wat zaken op een rij te zetten
Behoud van cultuurhistorie en erfgoed in de polders……. De provincie verprutst het weer.
Ik zal het wel weer helemaal verkeerd en negatief bekijken allemaal, maar de Provincie geeft in woorden aan
dat ze zich zullen inzetten voor het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch erfgoed in het gebied.
IN daden blijkt dat anders. Want ik begrijp niet dat ze vol trots aankondigen dat ze een stuk grond in eigendom
en in cultuur hebben gebracht dat als cultuurhistorisch waardevol erfgoed benoemd is. Het is wellicht de
laatste “eeuwkant” die er op IJsselmonde ligt en daar moeten ze zonodig de ploeg in zetten en een
akkerbloemenmengsel zaaien http://www.buijtenland.nl/nieuws/337 . Een beetje historisch besef en kennis
van het gebied had duidelijk gemaakt dat ze dit perceel gewoon als hooiweide in gebruik zouden moeten laten.
Zoals het al decennia lang in gebruik is geweest, maar omdat ze zelf zonodig de onkundige regie moeten
voeren vernielen ze dat. Ze hebben 30 ha in eigendom waar ze bloemetjes voor de bijtjes kunnen inzaaien en
ze ploegen precies de enige nog resterende eeuwkant van het eiland IJsselmonde om, langs de Schenkeldijk.
Een bewijs te meer dat ze lekker achter hun bureau in Den Haag moeten blijven zitten en zich niet bemoeien
met de inrichting onze polders. Wat is dan een eeuwkant beste lezers (ook in het provinciehuis?) : zie de uitleg
bijna onderaan deze pagina http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=21
Polderdag 2014 - zaterdag 21 juni de langste dag, proef de polders
Je zou er bijna niet bij stilstaan maar dat schiet ook al aardig op. Het scholenprogramma, waarbij Thedie
Binder de aanjager en initiator is, lijkt al zo’n beetje rond. Zes groepen van zo’n 30 kinderen zullen elkaar
wisselend in totaal 6 bedrijven bezoeken op de vrijdag (20/6) voor de Polderdag - de zogenaamde educatieve
dag. Er is lesmateriaal voor de scholen, en op deze dag zullen ze op de diverse bedrijven het op school
gedoceerde in praktijk kunnen zien.
Ook de rest van het programma begint steeds meer invulling te krijgen - we krijgen spontane aanbiedingen ook
voor rondleidingen en de natuurgebieden op een van de wandelroutes, er zijn aanmeldingen van “menners”
waarmee de mensen door de polders kunnen rijden, de bejaarden mogen er weer een dagdeel met
gesponsorde busjes op uit en er zijn ook nog wat grotere projecten om de mensen een ruimer beeld met
“helikopterview” op het gebied te geven.
Momenteel worden de verkenningen voor wandelroutes en fietsroutes gemn=maakt, want vooral in de
Koedood en Groene Verbindingszone is er een paar kilometer route bij gekomen ten opzichte van de laatste
editie, dus dat vraagt om het benutten daarvan natuurlijk. We zullen zorgen dat de bezoekers zich deze dag
niet zullen vervelen, dat kan ik u verzekeren.
Petitie Polderkinderen : de 34.000ste is op papier al binnen
Afgelopen weekeinde zijn er weer ruim 500 handtekeningen opgehaald, en met de nog te verwerken lijsten
zitten we dus al boven de 34.000 handtekeningen. De Polderkinderen, soms ook ondersteund door “oudere”
sympathisanten blijven dus actief om zich te profileren en in elk geval ook op deze manier aandacht vragen
voor de problematiek richting de Tweede Kamer.
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit en de Provincie
Deze heeft weer een aantal bevindingen en adviezen gepubliceerd. Ik ga ze hier niet allemaal uitgebreid
beschrijven en toelichten, de mensen die er belang in stellen kunnen daartoe de bijlage lezen of de links
volgen op hun website gedeelte op de PZH website. http://www.zuidholland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=129745 . En hoe gaat de Provincie “natuurlijk verder: http://www.zuidholland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=129868 . In de bijlage het advies met daarin links naar diverse
onderzoeken en rapporten (daar zijn er toch een berg van - ongelofelijk - wie schrijft die blijft). Verder is er ook

een link naar een enquete gehouden onder burgers, waaruit blijkt dat ons boerenlandschap helemaal niet
slecht scoort in hun ogen, Schapen in de wei en graanvelden scoren hoger als een boomrijk stadspark.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/02/kennis-en-houding-vannederlandse-burgers-ten-aanzien-van-de-nieuwe-natuurvisie.html Verder werd er ook afgelopen maandag de
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit georganiseerd waarbij een groep mensen ook ons gebied heeft bezocht.
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129943
Familie de Haas – docudrama à la de film over Tiengemeten
Ik had er in de laatst Polderkolder al naar verwezen maar breng het graag nogmaals onder de aandacht.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/06-05-2014/film-over-vergeefse-strijd-van-tuindersfamilie-de-haas
Afgelopen dinsdagavond een schitterend uur docudrama op TV genaamd "Oude Bomen". Over een
tuindersfamilie De Haas in Lansingerland die zo nodig moet wijken voor woningbouw. De familie wordt
gedwongen hun huis en haard te verlaten en het geeft een intiem beeld wat de gevolgen daarvan zijn binnen
het gezin. De politiek laat zich niet vermurwen, de tekentafelterreur en stropdassen mogen zich ook hier
ongestraft voor honderden miljoenen met gemeenschapsgeld in de schulden steken en misrekenen en de
slachtoffers zoeken het maar uit. Een trieste vertoning, maar de familie de Haas heeft de documentairemakers
al die jaren wel toegelaten bij hen om dit drama vast te kunnen leggen.... Hopelijk wordt er lering uit
getrokken......... http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1415232
Waterschap Hollandse Delta - bermmaaibeleid in broedseizoen: ga je schamen!
Nog een drama maar dan van heel andere aard. Namelijk het maaibeleid van de bermen.
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2014/nieuwsbrief_nr_19/@229881/maaien_veiligheid/
Uiteraard is er enig begrip op te brengen voor het maaien van hoog gras en vegetatie in de buurt van
kruispunten, maar om gewoon de bermen van polderwegen midden in het broedseizoen te maaien is wel erg
natuur-onvriendelijk. Bij ons aan de Oudeweg klepelden ze de eieren en de eenden zo uit de slootkant, en dat
kan toch niet de bedoeling zijn. Als er al zo nodig gemaaid moet worden (wat is nu het onveilige van dat
fluitekruid en herik begin mei langs een rechte polderweg), doe het dan alleen horizontaal en maai tot op
weghoogte - maar steek die klepelmaaier niet schuin de slootkant in met die moordpartijen tot gevolg. Heel
weinig kijk op de natuur en gevoel er voor - het Waterschap (of ingehuurde loonwerker) zou zich moeten
schamen.
Links
Het creëren van bijenranden met behulp van crowdfunding – een goed initiatief dat breder ingezet kan worden
wellicht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=198837&h=BoerenEmmeloord-plaatsen-samen-bijenrand
De bijen hebben door de zachte winter niet veel geleden, helaas de muggen ook niet. Muggen rukken op
derhalve…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3646422/2014/05/01/Het-gevaarlijkste-dier-op-aarde-DeMug.dhtml
Nog een gevolg van afgelopen winter Meer levende have Oostvaardersplassen na zachte winter
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3653678/2014/05/12/Meer-dierenOostvaardersplassen-halen-de-zomer-dankzij-zachte-winter.dhtml
Wij zien nog genoeg paren in de polders
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-05-2014/kievit-bijna-uitgestorven-hoeksche-waard
Toerist zoekt boer en andersom ….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=198743&h=Naar-meerbezoekers-op-de-boerderij#.U3CsXqxD0aM
Verkiezing recreatieplan Groen Hart
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=198607&h=Verkiezingrecreatieplan-in-Groene-Hart#.U3Ctt6xD0aM
Artikelen windmolens - komen ze ook langs de Oude Maas? Moest daarom ons recreatieterrein het Hoge Veld
ontmanteld worden?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-05-2014/minder-windmolens-op-goeree-overflakkee
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-05-2014/tientallen-klachten-over-windmolens-hartelbrug-ii

Zonnepanelen langs de Rijksweg. Volgens mij kunnen ze van die geluidsschermen ook een groot paneel
maken.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-05-2014/barendrecht-krijgt-groot-zonnepanelenpark
Agenda:
Woensdagavond 14 mei

“Beaver hunting”, hoewel dat tijdens mijn studie in de VS een heel andere
betekenis had….
http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-buurt/activiteit/beversafari/
15 mei
Netwerkdag Plattelandstoerisme http://www.netwerkplattelandstoerisme.nl/
17 mei
Rotterdamse Oogst zaait http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/2-rotterdamse-oogst-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!

322
Goedendag polderbewoners en belangstellenden,
Het is en blijft afwachten. De geruchten, veronderstellingen en gissingen zijn niet van de lucht. Variërend van
“het plan en idee is al lang klaar, dat advies van Veerman is er alleen voor de schijn”, tot “dat zoet klei
oermoeras is geschrapt” tot “het alternatief van de boeren wordt één op één uitgevoerd want daar is draagvlak
voor” tot “alles blijft bij het oude want ze hebben geen zin om weer die hele bestemmingsplanprocedure te
laten doorlopen - dat kost weer jaren”.
Als u het weet mag u het zeggen, zoveel mensen - zoveel meningen en het enig wat we kunnen doen is
wachten op het advies dat begin juni zal verschijnen en hetgeen bindend zou zijn.
Wat dat betreft is het te begrijpen dat de Polderkinderen onverdroten doorgaan om die 40.000 handtekeningen
te halen en het zo op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat is voor hen een zekerheidje, en we
lezen in de regionale kranten dat ze ook komend weekeinde weer actief zullen zijn, ditmaal in Barendrecht (zie
bijlage). Aan de oostkant van het gebied. Inmiddels staat de teller al over de 34.000 op de petitiesite
http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu en liggen er nog lijsten om in te brengen. Dus het loopt
lekker door.
Polderdag 2014 - Proef de Polders op de langste dag 21 juni
De voorbereidingen vorderen gestaag en er komen steeds meer aanbiedingen en ideeën bij het organiserende
comité binnen. Zo zal er tijdens de Polderdag een hoogwerker in de polder staan die u in een mum van tijd tot
een hoogte van 25 meter brengt om u een spectaculair en prachtig uitzicht over de polders, de grienden en de
omgeving te gunnen. De eerste posters (zie bijlage) zijn inmiddels ook gedrukt en zullen worden verspreid en
opgehangen. U kunt de bijlage ook zelf uitdraaien en voor het raam hangen natuurlijk, geen probleem - hoe
meer publiciteit, hoe beter. De boeren zullen, nu de drukte van het zaaien en poten achter de rug is en bekend
is welke gewassen waar staan, de “gewasborden” weer plaatsen op de akkers om aan te geven van welk
gewas of groente u de groeistadia kunt kijken. En nu de kavelindeling bekend is en het gewas bepaald
kunnen we na gaan denken over het polderpad langs en over de diverse percelen. Want dat blijft elk jaar toch
wel het meest spectaculair - het struinen door de polders op “ongebaande” wegen. Maar ook de gebaande
wegen zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden zullen worden aangepast omdat we richting de Koedoodzone en
Groene Verbinding er weer een hele “ommegang” bij hebben gekregen en we ook dit jaar de Oude Maas kant
erbij willen betrekken. De polders kunnen niet zonder het leven buitendijks en andersom. Dus zullen de
Rhoonse Grienden, Klein Profijt, de Eendenkooi en Carnisse Grienden worden betrokken in de wandelroute.
Je zou kunnen stellen dat we een lange wandeling langs de randen van het Buijtenland van Rhoon gaan
intekenen en een kortere wandeling door het gebied zelf. Uiteraard door de wandelaars en fietsers naar eigen
inzicht te volgen, er zijn geen controles of stempelposten ingetekend.
Voor het vervoer tussen de diverse punten zijn we ook nieuwe mogelijkheden aan het bekijken. We hebben
“van oudsher” via sponsoring al de busjes om de bejaarden door de polders te toeren. Daarnaast zijn er ook
altijd een aantal “aanspanningen” vrijwillig aanwezig om mensen met paard en wagen door de polders te
rijden, alleen is daarvan het aanbod en toezeggingen nog niet wild. Paarden die kampen met blessures, nieuw

span voor de kar, vakantie en meer oorzaken zorgen voor een “dunne” spoeling tot dusver. Maar er is nog een
maand te gaan. Ondertussen kunnen we tegen een heel scherpe aanbieding de gele Amerikaanse schoolbus
krijgen die als opstapbus de hele dag door de polders zal rijden, maar daar zoeken we nog wat sponsorgelden
voor. Er zijn al mensen die spontaan geld hebben overgemaakt (waarvoor uiteraard dank) of toegezegd maar
we hebben nog een budgettair “gat”. Dus voelt u zich geroepen, dan kunnen sponsorbijdragen worden
overgemaakt naar de volgende rekening:
- NL61RABO 0305 4985 17
- t.n.v. T. Binder
- onder vermelding van Polderdag Rhoon
Buisleidingenstraat (en andere leiding) gaat weer open…
Al eerder gesignaleerd en met u gedeeld de plannen om de leidingstraat te verdubbelen. Al vele malen is er
gezegd dat deze industriële zone dwars door onze polders het gebied ongeschikt maakt om ingericht te
worden als nieuwe natte natuur en stiltegebied. Waarbij de contouren en veiligheidszones ook nog eens
aangeven dat je een bepaalde afstand moet houden tot recreatie en meer. De provinciale tekentafelterroristen
hadden bij de eerste tekeningen nog niet eens aan de leidingenstelsels in de polders gedacht en er doodleuk
waterpartijen en kreken overheen getekend. Inmiddels weten ook zij beter, en moeten ook realiseren dat deze
zone voor landbouwdoeleinden wel geschikt is (elk jaar ruimen voor een nieuw gewas) maar voor natuur en
stilte niet in aanmerking komt. Ze zijn op twee plaatsen weer begonnen met graven - een locatie in de
leidingstraat zelf (zie foto aan de Poelweg) en ook op de hoek van de Nieuweweg en Rijsdijk, waar een andere
transportleiding ligt (buiten de leidingstraat) waar gegraven gaat worden. Het is verder niet aangekondigd voor
zover ik me kan herinneren, maar het gebeurt wel gewoon.
Nog meer graafactiviteit in de polders
Graafmachines zijn ook actief in het realiseren en opleveren van de Groene Verbinding. Er worden fietspaden,
wandelpaden en een oversteek gerealiseerd met nog wat “kunstwerken” zoals een brug over de Koedood.
Even verderop wordt langs het Koedoodpad een recreatiesluis aangelegd zodat mensen via de Blauwe
verbinding straks de polder in kunnen peddelen. Het wordt nog wat daar, hoewel het met de Rhoonse Weide
volgens mij nog niet echt wil lukken (www.derhoonseweide.nl) . Maar met alle nieuwe aanplant van bomen en
struiken begint het er zowaar een beetje op te lijken…. http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/aanlegrecreatiesluis-koedood_46807/
Reactie Polderkolder 321 historische “eeuwkant”
Op mijn verhaal dat de Provincie een stuk cultuurhistorie gewoon onderploegt en de bestemming daarvan
verandert - de eeuwkant aan de Schenkeldijk - is door hen geen reactie gegeven. Ik weet wel dat ook anderen
gereageerd hebben richting provincie hoe ze het lef hebben. En er kwam ook nog een duidelijke reactie binnen
waar ik een citaat van bij sluit :
Dat opruimen van die eeuwkant wijst niet direct op een interactief beleidsproces waarin kennis uit de streek wordt benut
om de kwaliteit van en het lokale en regionale draagvlak voor het provinciaal beleid te versterken

Samenvatting Polderkolders 311 - 320
Vindt u bijgesloten zoals in de laatste editie beloofd. Is overigens ook weer geplaatst in het “archief” van onze
Polderdag website http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
LINKS
Voor iedereen die houdt van natte natuur - er is weer wat gered. Een ha hier onder water zetten betekent
elders 10 ha natuur weg om dezelfde voedselproductie te genereren.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199693&h=60-miljoenhectare-Amazone-beschermd#.U33abY2_mUk
Natte natuur en muggen vormen een sterke combinatie - vandaar dat er onderzoek gedaan gaat worden
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3659643/2014/05/22/NVWA-gaat-muggenvallenzetten.dhtml
Stadslandbouw als voortrekker van innovatie op het platteland… een heel andere kijk op de zaak
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199260&h=Dijksma:stadslandbouw-biedt-kansen#.U33el42_mUk
Voldoende zoet water en waterveiligheid in de Zuidwestelijk Delta is belangrijk

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199080&h=Zuid-Holland:aandacht-gebiedsplannen#.U33fH42_mUk
Agenda:
23 mei
Lunchlezing PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) inzake bodemdaling
en wat te doen
http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=129939
07 juni
Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt
11 juni
15:30 Opening Groene Verbinding ! http://www.buijtenland.nl/content/de-groene-verbinding
20 juni
Polderdag - Scholendag
De Educatieve kant van de polders , 180 kinderen gaan de boer
op !
21 juni
Polderdag - Proef de Polders op de langste dag http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=66
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Amper terug van een korte “homecoming” trip en reunie bij mijn gastouders, waar ik 35 jaar geleden in de USA
op hun boerderij heb mogen vertoeven, vond ik gister een uitnodiging in de mail om vanmiddag aanwezig te
zijn bij de presentatie en toelichting van het rapport van Prof.Dr. Cees Veerman - een onderzoek en advies
waar maanden naar is uitgekeken en op gewacht. Met de actie van de Polderkinderen, gevolgd door het
alternatieve plan van de boeren “levend Buijtenland van Rhoon”, leek er iets in beweging gezet om de
loopgravenoorlog met de provincie tot een oplossing te kunnen brengen. Het antwoord :
Rapport en Aanbevelingen Cees Veerman
Op 5 juni 2014 heeft de heer Cees Veerman zijn opdracht afgerond en voorgelegd aan de Staatssecretaruis
nadat hij eerder de Provincie had al ingelicht. In het Veerhuis te Rhoon waren vervolgens alle mensen
uitgenodigd waarmee hij in gesprek is geweest plus een aantal ambtenaren om zijn bevindingen met de
betrokkenen te delen en toe te lichten. De titel daarvan gaf al duidelijk aan welke kant zijn visie heen gaat:
“BEHOUD DE POLDERS VAN HET BUIJTENLAND VAN RHOON”, een rapport waaraan hij 3 maanden
heeft kunnen werken.
Het is een advies waarin hij een aantal conclusies trekt en aan de hand daarvan aanbevelingen doet. In
hoofdlijnen zijn een aantal zaken te benoemen en uit te lichten:
• Tot op heden is er te veel “topdown” gewerkt hetgeen bijna geen draagvlak voor de plannen heeft
opgeleverd
• Er moet snel duidelijkheid komen voor alle betrokkenen over de plannen en hun toekomstige rol daarin
• Vanuit een breder perspectief kijken naar de dubbeldoelstelling en de kaders PKB PMR met een
herijking van de doelen
• Via een zelfstandig bevoegde “Coöperatie Gebiedsontwikkeling” moet een visie en sturing worden
gegeven aan de uitvoering
• Ondernemers moeten 6 jaar de tijd krijgen voor besluitvorming en het maken van keuzes
• Niet alle gronden hoeven op voorhand verworden te worden door de provincie
• Afdichten en isoleren gifstort Rhoon moet snel worden gerealiseerd
• Het overschot in de begroting zou bestemd moeten kunnen worden om aangrenzende natuur en
recreatie mee te financieren (Grienden, Hoge Veld etc.).
• Het plan van de Provincie (o.a. natte natuur) heeft afgedaan evenals de daaraan gelieerde
werkgroepen (o.a. de Buijtenlandtafel).
• Het bestemmingsplan is niet leidend of bindend maar kan worden aangepast bij een goed en positief
beoordeeld initiatief.
• Er moet worden gekeken naar het totaalbeeld waarin ook vallen de Rhoonse en Carnisse Grienden,
Klein Profijt, recreatiegebieden NRIJ en de Rand van Rhoon.
• Het alternatieve “Boerenplan”, Levend Buitenland van Rhoon, is een waardevolle bouwsteen voor de
verdere inrichting en beheer.
Voldoende stof om over na te denken en in gesprek te gaan. In de vragenronde werden dan ook een aantal
zaken naar voren gehaald door de diverse belanghebbenden.

Opvallend punt was wel de aanwezigheid van een compleet nieuwe ploeg mensen van de provincie, wellicht
ook vanuit daar een nieuw elan en plan van aanpak.
Het volledige rapport kunt u hier teruglezen en/of downloaden http://www.zuidholland.nl/140605_rapport_buijtenland_van_rhoon_def..pdf
Meer nieuws erover onder de volgende links: http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=130485
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=200849&h=Buijtenlandwordt-'aangepast-boerenplan'#.U5DFeI2_mUk
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-06-2014/geen-natte-natuur-natuurgebied-buijtenland
Polderdag 2014
Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog niet al mijn mails heb kunnen doorspitten en ik ook nog geen overleg heb
gehad vandaag verder - daarvoor was de presentatie van Veerman even te belangrijk. Maar ik heb intussen
wel gezien dat er her en der al gewasborden in de percelen zijn geplaatst en dat er zaken geregeld zijn. Zoals
een pendelbus die door de polders zal rijden langs diverse opstap en uitstappunten en waar mensen gratis
mee mee kunnen rijden. Ook zal er een “uitkijkpost” komen waar mensen in een hoogwerker met een bakje
naar boven worden gehesen voor een hoge blik over de polders. En, zeker niet onbelangrijk, zal evenals twee
jaar geleden ook Rotterdamse Oogst weer meewerken en op de Vossenburg diverse activiteiten ontplooien om
de “stadsmens” en het “platteland” met elkaar te verbinden. Meer daarover kunt u hier lezen :
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/10-de-boer-op/ , zoals o.a. met een Boerenlandmaal in de
avonduren. Wel opgeven / inschrijven daarvoor!
Ik hoop dit weekeinde de fiets- en wandelroutes verder na te lopen en uit te rijden om die vervolgens op de
website te publiceren. Waarna we in De Schakel weer een uitneembare middenpagina willen inzetten
waarvanuit de bewoners van Albrandswaard en Barendrecht hun informatie voor de Polderdag 2014 kunnen
halen.
Opening Groene Verbinding
Op 11 juni zal dit miljoenen kostende project worden opgeleverd en geopend voor het publiek. Via deze link
kunt u zich informeren en eventueel opgeven om dat officiële deel bij te wonen. De rotebeschrijving vindt u
separaat in pdf. http://www.bocl.nl/?opening-groene-verbinding,30
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Er is weer een heel mooi stedenbouwkundig rapport uit: Gebiedsvisie Deltapoort 2025. Het is te groot om door
te sturen, dus download maar zelf:
http://www.zuidvleugel.nl/sites/www.zuidvleugel.nl/files/book/downloads/gebiedsvisie_dp_245_mb_versie_vo
or_web.pdf
Ik heb de visie even snel door zitten bladeren. Het ziet er goed uit. Wat mij wel opvalt is dat Het Buijtenland
van Rhoon alleen maar als een vast gegeven in de visie is opgenomen. Geen enkele suggestie wordt er gedaan.
Wel staan er in de gebiedsvisie Deltapoort een aantal ideeën en suggesties die tegenstrijdig zijn aan de huidige
plannen voor Het Buijtenland van Rhoon.
Vreemd dat ik niets terug vind over de Groene Verbinding, over de bereikbaarheid van het Buijtenland via het
openbaar vervoer, over de leisure-ontwikkelingen in de Johannapolder (Klimbos Abel en omgeving). Het lijkt
erop dat de gemeente Albrandswaard (en GZH?) daar weer een eigen visie voor heeft.
Ik begreep vrijdag van de burgemeester dat Albrandswaard en de Stadsregio aardig langs elkaar hen werken.
Hij heeft niet eens een uitnodiging ontvangen voor de opening van de groene verbinding.
Men heeft gelukkig wel iets geleerd van het verleden: men wil een bottums-up aanpak voor het geheel en het
polderlandschap koesteren in plaats van de boeren wegpesten. (blz. 164).
Afin, leest u zelf maar.
Verder ontvind ik nog een tweetal berichten uit Trouw van trouwe polderkolderfans en lezers. Het eerste heb ik
bijgesloten, het tweede betrof een artikel uit “De Verdieping” 27 mei van bijna 9 Mb. Dat kan ik helaas niet
bijsluiten maar ik zal kijken of ik wellicht een link of kleiner bestand ervan kan vinden. Het betrof een
reportage/interview over landschap, groen en nieuwe natuur.
De links en agenda houdt u van me tegoed bij de eerstvolgende editie die na het Pinksterweekeinde zal
volgen. Tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Nu we het rapport van Cees Veerman beter hebben kunnen bestuderen en ik de mails weer een beetje heb
“bij”gelezen en beantwoord, even wat meer tijd voor een uitgebreidere Polderkolder met informatie over het
Buijtenland van Rhoon en de Polderdag.
Advies Cees Veerman “Behoud de polders van het Buijtenland van Rhoon”
Over het algemeen is het rapport en de bevindingen van Veerman goed ontvangen, al is het alleen al omdat
dat armzalige natte natuurdeel uit de provinciale versie geschrapt is en er van dat plan afstand is genomen,
Even als van de daaraan gelieerde en gesubsidieerde klankbordgroep “buijtenlandtafel”. Maar er moet nogal
wat water door de Oude Maas stromen eer alles ook echt geregeld is zoals voorgesteld. En moet alles ook wel
zoals voorgesteld? Als we binnen de kaders van de PKB/PMR blijven dan zou gewone landbouw, met
gewasbescherming en kunstmest, toch ook moeten kunnen. Er staat toch nergen in de PKB dat dit zou
moeten worden afgezworen? Sterker nog, bij onze zuiderburen in de Hoekse Waard wordt keihard bewezen
en aangetoond dat akkerranden en voederakkers een enorme impuls aan de biodiversiteit en natuurwaarden
kan geven (zie het hoofdstuk hieronder). En dat is door zowel het VCN en het Louis Bolk Instituut toch ook al
aangegeven. En neem nou van mij aan dat de huidige moderne landbouw-, gewasbescherming- en
teelttechniek echt niet bestaan uit zomaar wat strooien en spuiten. Daar wordt goed over nagedacht, want het
zijn voor een boer alleen maar kosten op het kerkhof, dus hoe minder hij hoeft te gebruiken des te liever. En
hoe meer “hulp” hij krijgt in de ziekten- en insectenbestrijding van nuttige diertjes uit de aanliggende akker- en
bloemenranden des te beter het is. Reacties van een aantal kenners en belanghebbenden op het advies van
Veerman…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=200856&h=LTO-Noord:advies-Veerman-biedt-kansen#.U5IHE42_mUk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201009&h=Boerenwillen-stem-in-co%C3%B6peratie-Buijtenland#.U5IHoY2_mUk
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/behoud-polderlandschap-in-rapport-veerman-getuigtvan-realisme_41519.html
En natuurlijk ook reacties van mijn “polderkolderfans” die de boodschap als volgt verwoordden…:
Hallo boeren van Rhoon,
Ook op vakantie volg ik de Polderkolder en lees positieve geluiden! Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren maar lees dat Veerman
positief is. Marielle, Sharona, het ophalen en invoeren van al die handtekeningen en het geven van al die interviews is zo belangrijk
geweest. En boeren, 13 jaar strijden lijkt me verschrikkelijk zwaar. Ik ben heel erg blij voor jullie met dit bericht!
Tot binnenkort
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Het advies van Cees Veerman is een grote overwinning.
Het moment komt nu toch met rasse schreden nader dat we kunnen zeggen dat de polders van Rhoon gered zijn
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim-Gé,
Gefeliciteerd, dit is een mijlpaal. Eindelijk resultaat van jullie werk. Prima PR voor het boerenland. Succes!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wow dat klinkt als heel goed nieuws!!! :-)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wim Gé,
Wat ben ik blij met het bericht dat de polder droog mag blijven, het vervolg gaat nu ook goed komen, daar ga ik gewoon
van uit.
De aanhouder wint, blijkt hieruit.
Vanmorgen heb ik al telefoontjes gekregen van vriendinnen en vrienden die mij feliciteerden. Ze wisten dat ik heel blij
ben dat de polder droog blijft.
groeten en succes

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Natuur & Biodiversiteit Hoekse Waard

Ik haalde het al even aan en heb het ook al eerder geventileerd: waarom kan de benadering zoals in de
Hoekse Waard ook hier niet worden toegepast? Gewoon één op één de strategie en regelingen over zien te
nemen en inpassen in de plannen. Daar kunnen de boeren gewoon “commercieel” hun bedrijf uitoefenen met
kunstmest en gewasbescherming - naast akkerranden en voederakkers of hoe dat ook heten mag. Het VCN
hebben ook zo’n soort aanpak bepleit in hun “Levend Buijtenland van Rhoon” concept, ondersteund daarin
door het Louis Bolk Instituut die op meerdere plaatsen ervaring hebben opgedaan. Dan hoor je de twijfelaars
vragen of hetgeen in Groningen, de Flevopolders, Brabant en de Ooipolder hier ook zo uit zal pakken. Van een
bevriende boerin kreeg ik haar blog door die ik jullie daarom niet wil onthouden. In de Hoekse Waard is nu een
aantal jaren een serieuze proef gedaan met “Vogelakkers” - de resultaten en uitleg erbij spreken denk ik voor
zich en zouden volgens mij perfect passen binnen het plan van de VCN en de boeren. Naast reguliere
landbouw dus…… Lees hier de blog http://akkervogelsindehoekschewaard.blogspot.nl/ en kijk hier het filmpje
over vogelakkers in de Hoekse Waard http://www.youtube.com/watch?v=zEZtvLc4SGs . Zie ook bij de “Links’.
Polderdag 21 juni 2014
Afgelopen zaterdagavond was er overleg met het organiserend comité en deze week zullen de wandel- en
fietsroutes worden uitgestippeld. Daarnaast moeten we van een aantal mensen nog de toezegging hebben dat
ze definitief van de partij zullen zijn c.q. deel zullen nemen. Het is beter er dan uitgebreider op terug te komen,
wanneer ook de website is bijgewerkt met die informatie, want dan kan ik makkelijker verwijzingen maken.
Daarbij komt dat momenteel de website in storing staat en ik dus weinig kan aanpassen - we wachten tot het
bureau waar het systeem draait weer terug is van Pinksterverlof en hopen dan snel aan de slag te kunnen.
Wel vraag ik alvast aandacht voor het “avondprogramma” van de Polderdag, namelijk de Boerenlandmaaltijd
georganiseerd door Rotterdamse Oogst en Werkplaats Buijtenland. Daartoe moet u zich van tevoren opgeven,
de deelname is beperkt en de kosten bedragen 20 € p.p. - meer info vindt u op de site van Rotterdamse Oogst
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/06/02/boerenlandmaal/ en om te reserveren kunt u het volgende
formulier gebruiken:
https://docs.google.com/a/rotterdamseoogst.nl/spreadsheet/viewform?formkey=dHBXM21OVXBWamtKZFlLO
UMzQWVfYUE6MA
Tevens sluit ik voor uw beeldvorming omtrent de activiteiten het persbericht bij dat naar de media is gegaan.
Dit op voorhand en wijzigingen voorbehouden.
Klankbordgroep Buijtenlandtafel
Volgens het advies van Cees Veerman heeft deze geen bestaansrecht meer omdat die helemaal was geënt op
het provinciale plan. Bijkomend was het ook door de Provincie betaald in een poging om draagvlak te creëren
voor hun plannen. Nu de Buijtenlandtafel dus min of meer wordt opgeheven zou het wel leuk zijn als het
daartoe bestemde geld richting een ander initiatief zou kunnen stromen, bijvoorbeeld naar het potje voor de
Polderdag. Deze kunnen het geld goed gebruiken, en het zou een betere en nuttiger besteding van het
gemeenschapsgeld zijn.
Ontwikkelingen Rhoonse Weide
Zie de bijgesloten pdf “raadsinformatiebrief” ook. Er wordt een starterovereenkomst aangegaan inzake de
invulling van de Rhoonse Weide door van Wijnen Projectontwikkeling. Inmiddels is er sprake van een serieuze
gegadigde voor de Rhoonse Weide. Van Wijnen Projectontwikkeling West BV heeft het concept Omnia
ontwikkeld. Dit idee voorziet in een experience en kenniscenter op het gebied van duurzaamheid,
milieuvriendelijk bouwen, innovatie en ontwikkeling. Op 10 juni a.s. zal de planvisie worden gepresenteerd
tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad. Dat is heel wat anders als een manege of een hotel
natuurlijk, maar het zal vast wel in de bestemming “recreatie” passen….. We zullen het weer voor u gaan
volgen, want er staat o.a. in de tekst : “Eind 2013 is het concept Omnia gepresenteerd in het college. Hier is
positief op gereageerd, waarbij is opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met verkeersstromen en
bezoekers, dat de uitwerking van het concept eventuele andere kansen in het gebied niet mag blokkeren
(waaronder verdere communicatie met de boeren in het Buijtenland en de huidige initiatiefnemers vanuit de
gemeentelijke marktverkenning) en dat er een goede verbinding moet worden gelegd met de toekomstvisie en
structuurvisie”. Niet dat er verder met de boeren over is gecommuniceerd overigens. Het staat in elk geval ook
op de agenda van de raadsvergadering van 14 juli a.s. maar tijdens een zogenaamd “Beraad en Advies
Ruimte” is de toelichting er op en presentatie ervan bij te wonen - 20:00 Gemeentehuis
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--Advies-Ruimte/2014/10-juni/20:00 (mocht u verhinderd
zijn, de presentatie is ook bij de agendastukken in te zien).

Polderkinderen Actie gaat door
Er wordt wellicht gedacht dat met het rapport van Cees Veerman “Behoud de polders Buijtenland van Rhoon”
de actie hieromtrent ophoudt. Onverminderd actief echter zullen de Polderkinderen zich inzetten voor de
40.000 handtekeningen om de hele procedure en de “knellende” PKB aan de orde te laten komen in de
Tweede Kamer. Over de rug van de boeren, zonder dat ze er bij betrokken waren, zijn de afgelopen jaren
afspraken gemaakt die hun voortbestaan bedreigen en die “deals” tussen Rotterdam, Haven, Provincie,
Tweede Kamer en Natuurlobby willen de kinderen van tafel. Niet over beslissen maar met. Door de
voortschrijdende inzichten en krappe budgetten kunnen de gereserveerde gelden op een betere manier met
inbreng van direct betrokkenen worden besteed. De teller staat inmiddels al over de 35.800 steunbetuigingen,
en er liggen nog stapels lijsten om in te voeren, dus het doel in bijna bereikt. Zie ook www.redpoldersrhoon.nl
Links:
Over de Hoekse Agroranden en de regeling die de Gedeputeerde Han Weber daarvoor blijkbaar ondersteunt kan hier dus ook wel!
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199949&h=Hoop-voorHoeksche-Randen-in-2015#.U5Tb-42_mUk
De Provinciale website over het Buijtenland maakt ook melding van het rapport Veerman
http://www.buijtenland.nl/nieuws/340
Geen natte natuur, dus voorlopig ook minder kans op die insectenplagen…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199776&h=NVWA-houdtexotische-muggen-in-de-gaten#.U5TdHo2_mUk
De “vogelaars” weten nog niet dat deze vale gieren op doorreis zijn naar de Oostvaardersplassen natuurlijk kadavers genoeg daar !
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-06-2014/vale-gieren-gespot-regio
Nog een aardig artikel over de oostvaarderplassen uit Trouw
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3663996/2014/05/30/Het-geheim-van-deOostvaardersplassen-zit-in-deze-pol.dhtml
Tegen beter weten in volhouden, daar zijn het kanjers in bij de provincie zo is bij het Buijtenland van Rhoon
bewezen. De volgende dan maar:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=199739&h=PercelenNieuw-Reijerwaard-'niet-goedkoop'#.U5Tdgo2_mUk
En nog wat reacties op het bericht van Veerman door regiobewoners op Rijnmond
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-06-2014/geen-natte-natuur-natuurgebied-buijtenland#disqus_thread
En tot slot een overzicht van de activiteiten van Rotterdamse oogst rond de polderdag via hun blog:
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/
Agenda:
10 juni
20:00 uur Gemeentehuis de Rhoonse Weide
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--Advies-Ruimte/2014/10-juni/20:00
11 juni
14:30 uur Opening Groene Verbinding - van tevoren opgeven http://www.bocl.nl/?openinggroene-verbinding,30 , Parkeren Rhoonse Weide
20 juni
Polderdag - Scholendag - de educatieve waarde van de Rhoonse polders met bezoek groepen
7 en 8 aan agrarische bedrijven
21 juni
Polderdag : Proef de Polders op de langste dag
voor programma en nieuws zie
www.polderdag-rhoon.nl
21 juni
Boerenlandmaal - aansluitend op de Polderdag
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/06/02/boerenlandmaal/ reserveren is noodzakelijk via
https://docs.google.com/a/rotterdamseoogst.nl/spreadsheet/viewform?formkey=dHBXM21OVXBWamtKZFlLO
UMzQWVfYUE6MA
Dat was het wel weer zo’n beetje - tot de volgende Polderkolder !
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Beste bewoners en belangstellende Polderfans!
In deze editie het laatste nieuws over de Polderdag en nog wat andere zaken die spelen in het buitengebied
tussen Rhoon en Barendrecht. Het plan Veerman zal ik vandaag laten voor wat het is, daar moeten eerste de
deskundigen en direct betrokkenen maar een ei over leggen. Dat was ook zijn “opdracht”: laat het even
bezinken en ga na de zomer aan de slag met mijn advies. Maar uiteraard blijven we wel volger en indien er
feiten te melden zijn zal ik informeren en communiceren.
Polderdag 21 juni 2014
De dag komt in zicht en de diverse onderdelen zijn (bijna) allemaal geregeld en benoemd. Er komt altijd veel
werk bij kijken en er moeten veel dingen geregeld worden, en dat tussen de normale dagelijkse gang van
zaken door. En we hebben ook met “levende” have en dynamische bedrijven te maken, dus niets is
voorspelbaar of ver vooruit te plannen. Zo moet er opeens gehooid worden of een gewas geoogst (vroege
aardappels, asperges, aarbeien en groenten), moet het gewas extra verzorgd worden in verband met een
dreigende uitbraak van ziekte of insecten - kortom, de planning wordt dagelijks aangepast.
Toch slagen onze boeren er in tussen de bedrijven door hun bedrijf in te richten voor de Polderdag gelukkig.
Slechts in één geval hebben we een afzegging moeten verwerken in de planning, daar Maarten Noordzij druk
aan het verbouwen is in de stal (o.a. renovatie betonwerk) en deze het risico op ongelukken niet wil lopen.
Dus zijn melkveebedrijf en stal zal dit jaar niet open zijn voor bezoek helaas, volgende keer beter. Verder is het
programma plus info op de website terug te vinden:
Activiteiten: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=31
Routes:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=29
Onderweg:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=32
Dit alles zal, aangevuld met extra informatie, ook in De Schakel worden gepubliceerd in een uitneembaar
middenkatern.
Ik vraag nogmaals aandacht voor het “avondprogramma” van de Polderdag, namelijk de Boerenlandmaaltijd
georganiseerd door Rotterdamse Oogst en Werkplaats Buijtenland. Zoals ze het bij Rotterdamse oogst
zeggen:

Feest in de polder!
Omdat we graag met onze voeten in de klei staan. Omdat het zomer is. Omdat we ons verheugen op een schuurfeest met de
boeren. Omdat we verliefd zijn op het eeuwenoude cultuurlandschap. Omdat het zo lekker dichtbij is (kijk maar). Omdat de
polders nu op hun mooist zijn. Omdat we blij worden van aspergekarren, trekkers, hooischuren en wuivend graan. Omdat het
alweer even geleden is. Omdat de polders niet onder water worden gezet, hoera! Omdat er heel veel redenen te verzinnen
zijn. Maar vooral omdat het zou leuk is daar in de polders van Rhoon, met de boeren. Daarom organiseren we een afterparty op
de Polderdag. Kom ook!
Daartoe moet u zich van tevoren opgeven, de deelname is beperkt en de kosten bedragen 20 € p.p. - meer
info vindt u op de site van Rotterdamse Oogst
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/06/02/boerenlandmaal/ en om te reserveren kunt u het volgende
formulier gebruiken:
https://docs.google.com/a/rotterdamseoogst.nl/spreadsheet/viewform?formkey=dHBXM21OVXBWamtKZFlLO
UMzQWVfYUE6MA

Polderdag in de media
Ik heb afgelopen weekeinde bij RTV Albrandswaard tussen 10:00 en 12:00 uur de Polderdag al veel mogen
promoten tijden de Live uitzending vanuit het atelier van Marjan (als deelneemster aan de Kunst- en
Atelierroute was de radioploeg bij ons neergestreken), maar ook zaterdag a.s. zal de RTV Albrandswaard
tussen 10:00 en 14:00 aanwezig zijn om verslag te doen http://www.rtvalbrandswaard.com/ vanaf de
Vossenburg.
Verder zal ook Radio Rijnmond met Chris Vemer, in het programma Chris Natúúrlijk, op zaterdagmorgen 21
juni tussen 08:00 en 09:00 er aandacht aan schenken.
http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk
Daarnaast zal er in de regionale bladen (AD regio, de Weekkrant, Dichtbij) over geschreven gaan worden. Wel
grappig is om te zien wat “men” belangrijk en mooi vindt. Zo moest er vandaag een foto ter begeleiding van

een artikel in het AD worden gemaakt, maar wat ik dan mooi vindt aan een Driepolderpunt, gewasborden en
een bloeiende akkerrand vindt zo’n fotograaf dus helemaal niks. Maar het zal wel mooi worden geloof ik.
Ook zal dit jaar de Schakel weer met een redactioneel artikel en een uitneembaar middenkatern in het teken
van de polderdag 2014 staan.
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/juni/12/21_juni_2014_zevende_polderdag_rhoon_
http://www.dichtbij.nl/bar/uitgaan/artikel/3575241/21-juni-2014-zevende-polderdag-rhoon.aspx
Polderkinderen gaan door met handtekeningenactie
Bijgesloten vindt u het laatste persbericht van de Polderkinderen. Uiteraard ook Live aanwezig en te
bewonderen op de ouderlijke bedrijven tijdens de Polderdag 2014. Want bewonderenswaardig zijn ze zeker
gezien de resultaten van hun aktie. Op papier is inmiddels de 38.000 al in zicht (er liggen nogal wat lijsten om
in te voeren, een heidens karwei) en waarom ze doorgaan laten ze ook weten in het bijgesloten persbericht. Of
vraag het hen zelf op 21 juni!
Opening Groene verbinding
Er zal altijd een verschil van mening en inzicht blijven over dit prestigeproject. Persoonlijk vind ik dat het geld
beter besteed had mogen worden, aan de andere kant heb ik ook begrip voor de mensen die het een mooi
object vinden en een “icoon voor de stad” als toegangspoort en entree. Het heeft ontegenzeggelijk iets maar ik
vind 32 miljoen gewoon veel geld. Maar later zijn we er misschien trots op en blij mee, wie weet. Het wachten
is nu dus op een deel van de verwachte geprognotiseerde 960.000 bezoekers per jaar die hier gebruik van
gaan maken. Benieuwd hoeveel hem met de Polderdag gaan uittesten en het gebied inkomen voor een
bezoek.
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/juni/12/groene_verbinding_is_open
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/juni/12/hoog_over_a15_via_groene_verbinding
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3575560/groene-verbinding-geopend.aspx
Bestemming en inrichting Rhoonse weide
Helaas was ik 10 juni verhinderd om aanwezig te zijn bij het overleg en de presentatie hierover, maar mocht u
belangstelling hebben (en goede oren of een hele goede computer) dan kunt u de vergadering hier
terugluisteren. http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--Advies-Ruimte/2014/10-juni/20:00
Reactie inzake het Hoge Veld aan de Veerweg te Rhoon
Hallo Wim Ge,
Het rapport van Cees Veerman heeft al direct effect gehad.
Deze week is de eerder door GZH afgesloten parkeerplaats, daarna gered door de boeren, geheel opgeschoond, gemaaid, zelfs keurig
om de nieuwe bomen heen, en zelfs de parkeervakken zijn vakkundig schoongemaakt, van alle modder en grond ontdaan en bijna
gepoetst. Alle troep is verder verwijderd, een complete opschoonactie zeg maar.
Dus dan maar weer complimenten aan GZH dat zij zich zo opstellen en luisteren naar Veerman. Nu nog wat vaker het gras maaien
langs de Oude Maas en dan is het weer helemaal tip-top.
Ik ben er ook even langsgereden en het ziet er inderdaad weer “normaal” uit en niet meer als een dependance
van de lokale vuilstort. Mooi werk.
BijTeun - Recreatie en Plattelandstoerisme
Ik heb in de Polderkolder al eerder naar dit platform verwezen als verzamelpunt van verblijfsvormen bij de boer
en uitjes op het platteland http://www.bijteun.nl/ .
Waar je allerlei leuke ideeén kunt opdoen mocht je aan verbreding en recreatie op het platteland denken.
Speciaal voor ondernemers is er ook een variant op deze website gemaakt waar wordt genetwerkt en
concepten uitgewisseld. Aardig om te kijken is naar de presentaties op de netwerkdag en inspiratie op te doen
wellicht:
http://bijteunondernemer.nl/presentaties-netwerkdag-plattelandstoerisme-2014/
Links
Mooi nieuws van boerenvoorman, buurman en strijder voor de polders Adjan Vos:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201459&h=Zilveren-LTONoord-speld-voor-Adjan-Vos#.U57Q7axD0aM
De Polderkinderen zijn er nog niet klaar mee zo laten ze merken…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201384&h=Petitie-tegenBuijtenland-gaat-door#.U57RVqxD0aM
De politiek in de Provinciale Staten is ook om zo lijkt het …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201380&h=Statensteunen-advies-Veerman#.U57RnqxD0aM
en uiteraard ook het Zuid-Hollands Landschap, die willen ook mee blijven praten.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201169&h=ZuidHollands-Landschap-steunt-Veerman#.U57SY6xD0aM
De Wolf in schaapskleren of in het echt…. We gaan het beleven.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3672559/2014/06/15/Camera-s-moeten-wolf-aan-grensgaan-snappen.dhtml
Over duurzaam voedsel en wat daarbij allemaal speelt….
http://www.trouw.nl/tr/nl/12744/Youth-Food-Movement/article/detail/3669698/2014/06/10/Wie-weet-watduurzaam-voedsel-is.dhtml
Naast “Proef de Polders” is er dit weekeinde ook “Lekker naar de boer”
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201539&h=Dit-weekend'Lekker-naar-de-boer'#.U6AQA42_mUk
Er is uitgerekend dat we 6 - 8 miljard nodig hebben om in het zuidwesten droge voeten te houden…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-06-2014/miljarden-nodig-voor-dijkversterking-zuid-holland-zuid
Over droge voeten gesproken: een leuk filmpje over Gemaal Breeman van het Waterschap
http://www.youtube.com/watch?v=QqG_SSIpy7E&feature=share&list=PLEjmraDQDd6NMhg8s62wKb3B_W83
rD8Ya
Agenda:
20 juni Polderdag - Scholendag. Educatieve dag voor de scholen uit Albrandswaard met bezoek aan de
boerderijen.
21 juni 10:00 - 17:00 Polderdag - Proef de Polders op de langste dag www.polderdag-rhoon.nl
21 juni 17:30 Boerenlandmaaltijd - Rotterdamse oogst (vantevoren opgeven)
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/10-de-boer-op/
05 juli Rotterdamse oogst : Hoe maakt u het ? http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogstmarkt/hoe-maakt-u-het/
Besluit ik deze editie door te zeggen : TOT ZATERDAG 21 juni a.s. POLDERDAG RHOON
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Een hele goede woensdag gewenst Polderburen en belangstellenden,
Terwijl de spanning voor het WK en Oranje begint op te lopen, zijn wij juist een beetje wat in de “ontspannen”
modus gegaan na alle voorbereidingen voor de Kunst- en Atelierroute en aansluitend de Polderdag 2014.
Drukke weekeinden maar wel met uitstekende resultaten, dus niet voor niets bezig geweest denk ik dan maar.
Polderdag 2014 - Proef de Polders op de langste dag
In de media en op de website heb ik de terugblik al digitaal geplaatst, maar er zullen ongetwijfeld ook nog
andere (onpartijdige) verslagen volgen deze week. Ik denk dat zowel de organisatie als de deelnemende
bedrijven en vrijwilligers en sponsoren met een tevreden gevoel terug kunnen kijken op een geslaagd
evenement. Dat uiteraard voor verbeteringen vatbaar is op details, maar waarvan het raamwerk nog steeds
staat. Zo was er in de tekst van de Schakel enige onduidelijkheid gerezen omdat de binnenpagina, de
activiteiten en het persbericht niet met elkaar correspondeerden. Blijkbaar was het “jongste” persbericht niet
gebruikt als basis maar het concept, waardoor o.a. de rijtijden van de Polderpendelbus en informatie over
enkele bedrijven niet correct was. En was er bij een van de deelnemers ook sprake van
familieomstandigheden hetgeen haar noopte de deelname op korte termijn af te zeggen. Maar vooral het
kloppen van alle info is iets waar ik volgende keer nog beter op zal moeten letten. Door onze vakantie en alle
drukte vooraf blijkbaar toch iets minder secuur op de punten en komma’s gelet.
Het verslag zal ik u niet onthouden : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=51
Voor beeldmateriaal de fotoalbums hier: http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=10

Het Albrandswaards Landschap en het Buijtenland van Rhoon
Het vAWL heeft vanavond hun Algemene Ledenvergadering met aansluitend een thema-avond “Buijtenland
van Rhoon” op de Vlakkenburg. Het VAWL heeft de heer Wim Dijkman (van het Centrum Landbouw en Milieu
- tevens voorzitter van de klankbordgroep Buijtenlandtafel) gevraagd een toelichting te geven op de gekozen
oplossingsrichting in het rapport van Cees Veerman en aan te geven wat e.e.a. inhoudt voor de
oorspronkelijke plannen van de Provincie Zuid-Holland en voor de plannen van de agrariërs. Het is jammer dat
vooral dat laatste deel van deze avond niet openbaar toegankelijk is voor het publiek en de agrariërs. Je bent
van harte welkom om lid te worden die avond, lees ik in de uitnodiging, maar niet om aan te horen wat Dijkman
er van vindt of met hem in discussie te gaan. Dus wordt de handreiking om de dialoog aan te gaan, zoals
gedaan door de boeren tijdens de presentatie van hun plan op het Gemeentehuis, nog niet echt beantwoord
op deze avond maar dat komt misschien in een later stadium wel. Het maakt wel nieuwsgierig en ik ben wel
benieuwd hoe zowel het VAWL als de Klankbordgroep hun positie nu zien. Als aanhangers van de provinciale
plannen, die nu door Veerman’s advies als doodlopende weg zijn afgeserveerd, zal toch ook die
Buijtenlandtafel weinig meer om het lijf hebben…..
Hedwigepolder
Ik wil toch ook nog graag een lans breken voor onze Zeeuwse broeders en zusters in hun strijd tegen de
ontpoldering van de Hedwigepolder. Bijgesloten een document dat ik binnen kreeg met een oproep om hun
strijd tegen ontpoldering te steunen. Afgelopen zaterdag kwam er ook een delegatie naar onze Polderdag met
een mooi presentje voor de Polderkinderen: 16 volle lijsten (meer dan 300) handtekeningen ter ondersteuning
van de actie Red Polders Rhoon. Klasse gedaan en bedankt!
Red Polders Rhoon en de Polderkinderen : over de 38.000 handtekeningen
Deze actie loopt gewoon door omdat de Polderkinderen het hele plan inclusief de PKB van tafel willen
waarvoor het op de agenda van de Tweede Kamer moet komen. En door allerlei initiatieven komt de
eindstreep in zicht. Naast veel persoonlijke inzet en hulp van sympathisanten zijn handtekeningenlijsten zoals
uit Zeeland of van Skydive Rotterdam natuurlijk enorm welkom. Ook de Poldersprong, duosprong per
parachute gewonnen door Marjolein Klein, is dan ook afgelopen zaterdag tijdens de Polderdag uitgevoerd. Ze
zijn inmiddels de 38.250 gepasseerd en met een aantal evenementen komende weekeinden, waar actief steun
gezocht zal worden, is de finish in zicht. Een prachtige prestatie die enorm veel respect afdwingt en de politiek
zal dwingen om het PKB besluit, waarin de boeren hun bedrijf op zouden moeten geven, nogmaals te
heroverwegen in de Tweede Kamer met dit burgerinitiatief.
Polderkinderen naar de Hoekse Waard
A.s. zaterdag 28 JUNI is er in Heinenoord bij de Fam. van Herk Westdijk 54A in Heinenoord het jaarlijkse “
KERSENFEEST”. Een open dag in de Boomgaard met diverse activiteiten voor jong en oud, o.a.
kersenpitspugen, op de foto met de kersenprinses, schmink, streekmarkt, verkoop van kersen, aardbeien,
frambozen etc, gehele dag life muziek, eten en drinken enz.
De Polderkinderen uit Rhoon die bezig zijn met een handtekeningenactie om de Polders van Rhoon te redden
hebben bijna de 40.000 benodigde handtekeningen binnengehaald. Als dit een feit is gaat ze met alle
handtekeningen naar de Tweede Kamer met het verzoek het onderwerp “Stop project Buytenland Nu”
nogmaals op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. De kans is aanwezig dat de 40.000e handtekening
op zaterdag 28 juni in Heinenoord gezet zal gaan worden. De Polderkinderen nodigen alle bewoners
Hoeksche Waard dan ook uit om naar dit geweldige “kersenfeest” te komen en gelijktijdig de steun middels
een handtekening aan de Polderkinderen te geven. Voor verdere informatie zie www.redpoldersrhoon.nl
Links:
Berichten over de Polderdag die we zelf op de websites van de regionale bladen hebben gezet:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/juni/24/polderdag_2014_wederom_een_groot_succes_
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3591176/polderdag-2014-wederom-een-groot-succes-.aspx
Uitzending Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond afgelopen zaterdag 21 juni
http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/21-06-2014/proef-de-polder-bij-rhoon
Nog een alternatief en verbreding voor de boeren: je land opdelen in moestuintjes voor AOW-ers…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/23-06-2014/wezenloos-idee-een-moestuin-bij-aow

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=201940&h=Klijnsma:'moestuin'-was-niet-handig#.U6rAf42_mUk
Om nog maar ens ana te geven dat er nieuwe natuur is gevormd op en rond de Maasvlakte en ons gebied kan
blijven zoals het is..
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2991370
Agenda:
28 juni Kersenfeest bij van Herk Heinenoord - Westdijk 54a
28 juni Kano-safari Klein Profijt http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-buurt/activiteit/kanosafari-klein-profijt-2/
05 juli Rotterdamse oogstmarkt en “Hoe maakt u het”? http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een Polderkolder met een ietwat vreemd aandoend onderwerp - U heeft er geen 40.000 gemist, het is
“slechts” de 327e editie maar ik wil daarmee wel het bereiken van een mijlpaal aangeven. Namelijk de
40.000ste handtekening onder de petitie “Red Polders Rhoon” van de Polderkinderen uit het Buijtenland van
Rhoon. Proficiat !
Polderkinderen 40.000 handtekeningen gehaald : YES WE DID IT !
Vandaag gaat het persbericht er uit waarin dit heuglijke feit verder onder de aandacht wordt gebracht van de
media. Wat daar het resultaat van zal zijn is even afwachten natuurlijk, maar er zijn zowel landleijke als
regionale media geweest die in het verleden hebben aangegeven hier aandacht aan te willen schenken. Dus
verwacht ik de komende week wel wat exposure voor ons poldergebied. Het persbericht over deze mijlpaal
vindt u bijgesloten. De logische vervolgstap, de overhandiging aan de Tweede Kamer om het als
Burgerinitiatief op de agenda van de Kamer te krijgen, zal pas na het zomerreces plaats kunnen vinden,
ergens in september dus. Maar nu het bekend is dat de 40.000 (en meer) gehaald zijn kan de politiek zich daar
vast op voorbereiden. De Aktie loopt overigens gewoon door, dus blijven tekenen en delen, want de
polderkinderen willen absoluut zeker zijn van hun zaak en het risico niet lopen dat er straks handtekeningen
“ongeldig” worden verklaard omdat er een punt en/of komma, een huisnummer of een voorletter ontbreken.
Dus loopt de aktie voor de zekerheid ook tijdens de zomervakantie gewoon door op www.redpoldersrhoon.nl
Het persbericht en de bijgevoegde achtergrondinformatie vindt u bijgesloten. Rijnmond berichtte maandag in
het lunchprogramma als eerste over het behaalde resultaat: http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-072014/polderkinderen-op-agenda-tweede-kamer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203067&utm_source=nie
uwsbrief-07-07-2014&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_dagelijks#.U7q0b42_mUk
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=160673
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3608359/polderkinderen-halen-doel-40000-handtekeningen.aspx
Plan Veerman wat nader bekeken……
Een van de redenen dat de Polderkinderen hun petitie door willen zetten is namelijk dat het plan Veerman hen
nog steeds geen garantie geeft op de toekomst. Het klinkt natuurlijk heel mooi en goed dat geadviseerd wordt
de “natte natuur” uit de plannen te schrappen en zo, maar dat behelst nog steeds alleen het zuidelijk deel van
300 ha. Als je de tekst uit zijn advies woordelijk neemt,
http://www.buijtenland.nl/sites/www.buijtenland.nl/files/downloads/140605_rapport_buijtenland_van_rhoon_def
..pdf , dan lees je op blz. 8 dat de bestemming voor Molenpolder en Buijtenland van Rhoon recreatie en
akkernatuur blijft (ongewijzigd) en dat ten zuiden van de Essendijk (Zegen- en Portlandpolder) dus niet moeten
vernatten maar ingericht naar voorbeeld van het alternatieve plan van VCN en boeren. Maar dit “boerenplan”
omvat het hele gebied van 600 ha en niet een deel ervan. Veerman trekt de rand van Rhoon en de Grienden
plus recreatie lands de oude Maas er gemakshalve ook maar bij, maar dat staat eigenlijk buiten de 600 ha.
Daarvan wil hij dus voor ca. de helft de plannen veranderen en de rest conform het opgelegde idee van de

provincie in laten richten. En dat is een beetje schipperen van alles een beetje wat - en twee keer de helft is
derhalve twee keer niks. Het boeren alternatief kan alleen uit als het hele plan wordt uitgevoerd om aan de
natuurdoelstellingen te komen met daarnaast een verdienmodel als landbouwbedrijf.
Een tweede punt waar volgens mij makkelijk langsheen wordt helopen is de financiële haalbaarheid. De
boeren hebben hun alternatief met cijfers laten onderbouwen maar in het advies van Veerman zijn dat gewoon
losse flodders en open eindes. Hij zegt dan wel in de mondelinge toelichting dat een en ander nog eens dooren uitgerekend moet worden maar op papier is het luchtfietserij natuurlijk, daar waar het alternatief met
duidelijk data, cijfers en berekeningen komt.
Ook de hang naar “biologisch” is helemaal geen waarborg voor enig verdienmodel. De vraag lijkt, zeker dit
jaar, gerechtvaardigd of dat een juiste richting is. Enkele weken terug is er hier in de polder al een perceel
biologische aardappelen al van alle loof ontdaan omdat er “kwaad” in zat (de aardappelziekte phytophtora) - de
knolzetting nog amper op gang, dus geen opbrengst. Zie ook
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=202310&h=Aardappelziek
te-treft-biotelers#.U7qgWY2_mUk
en in de Flevopolder http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114222/flevoland-aardappelziekte-raakt-alletelers-in-portemonnee
Volgende verschilpunt is de landbouwvorm. Veerman spreekt over duurzaam en verminderen
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot een vorm van biologische landbouw over is. Zonder
hakvruchten (uien, bieten) waar een verdienmodel op zit, maar met meer granen en andere “oude” gewassen.
Het is toch heel vreemd en niet te begrijpen waarom hij de ervaring uit zijn eigen Hoekse Waard niet
meeneemt in zijn verhaal. Waarom niet, net als daar, werken met akkerranden, voederakkers,
natuurvriendelijke oevers, hoogstamfruit, heggen en houtopstand wat bewezen biodiversiteit resultaten geeft
en waarnaast reguliere (lees commerciële) landbouw gewoon mogelijk is. Als je het hebt over bouwstenen uit
het alternatief van de boeren gebruiken zou dat toch het eerste moeten zijn.
En dat het bestemmingsplan zo blijft, dus niet-agrarisch “maar als jullie met een plan komen passen we dat
wel aan”, is natuurlijk ook een vreemd verhaal. Of dat nou is om van elk individu in het gebied de leges te
willen heffen of ter ontmoediging bij een verandering van het bestemmingsplan weet ik niet, maar in principe is
elke agrarische ondernemer nu wegbestemd - dus begrijpelijk dat ze daar niet enthousiast over zijn en vast
houden aan hun alternatief c.q. het hele plan van tafel via het Burgerinititief van hun kinderen.
Dat alles lijkt een logische zaak, “je kunt tenslotte niet verplicht worden om mee te werken aan je eigen
ondergang” zoals een van hen in een eerder stadium al heeft gezegd..
Informatiebrief aan de Gemeenteraad
Inmiddels is er door het college een brief naar de raad gestuurd (zie bijlage) om iedereen te informeren over
de stand van zaken en het advies van Veerman. Er zijn veel nieuwe gezichten binnen College en Raad die
zich helemaal in moeten lezen en op de hoogte moeten worden gebracht van de feiten. Een bijna vijftien jaar
lopend dossier zit bij de betrokkenen wel tussen de oren, maar anderen zien wellicht niet alle valkuilen en
problemen en lijntjes die er liggen. Het valt dan ook niet mee - de Gemeente ziet zichzelf in eerste instantie op
de achtergrond, maar in een latere fase duidelijk als aanjager van het proces verder. En we lezen hier o.a. ook
in dat de Tweede Kamer het advies van Veerman pas na het zomerreces zal behandelen - dat is mooi, want
dan komt ook als het goed is het burgerinitiatief op de agenda in Den Haag.
Vergadering VAWL
Deze hebben twee weken terug de ALV gehad waarover ik via diverse kanalen ben geïnformeerd en gealarmeerd. Een aantal toehoorders is behoorlijk geschrokken van het daar naar voren gebrachte en de
denkrichting die er bij (een deel) van de leden daar leeft. Het beste is wellicht om op hun website de korte
weergave van de avond terug te lezen plus de aldaar vertoonde presentaties. Omdat ik zelf geen deelgenoot
ben geweest of getuige waag ik me verder niet aan een mening, behalve die ik al eerder heb geventileerd.
Namelijk dat een Albrandswaards Landschap dat deze vereniging voor ogen staat iets heel anders is dan het
landschap dat mij voor ogen staat. Namelijk het landschap onderhouden en gemaakt door de boeren waar ik
dagelijks van geniet en geen andere invulling. Beetje recreatie en paden en Biodiversiteit erbij mag van mij,
maar ik denk dat het alternatief van de boeren en het VCN al heel veel toegeeft op dat gebied, meer dan alle
leden van het vAWL bij elkaar zelf zouden willen inleveren van hun privé en bedrijf.
http://www.albrandswaardslandschap.nl/uncategorized/919/ . Probeer nu eerst dat Landschaps Ontwikkelings
Plan voor de Polder Albrandswaard van de grond te krijgen want daaruit is het vAWL tenslotte ontstaan, door
een aantal direct belanghebbenden en om te voorkomen dat het daar wordt volgebouwd. En laat de bewoners

en belanghebbenden uit het Buijtenland van Rhoon nou eerst eens hun VNC plan verder uitwerken. En
daartussen in ligt dan nog de Havendam en de gifstort en daar mogen ze van mij morgen al beginnen met het
indammen en de sanering. Hebben we allemaal wat te doen de komende tijd.
Vereniging Carnisse Grienden
Organiseren op 11 juli een Bever by Night tocht. Door de overweldigende belangstelling was de gereserveerde
boot snel vol en is er zelfs een tweede boot ingehuurd. In de bijlage leest u er meer over.
Glastuinbouw, werklozen en polder Nieuw-Reijerwaard.
Hoe krom er toch soms gedacht wordt en hoe die gedachte dan weer als waarheid wordt geventileerd blijkt wel
uit dit artikel uit de Nieuwe oogst.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=202333&h=Vervoersarmo
ede-noopt-tuinbouw-tot-actie#.U7fPZLG_deQ
Daarin wordt uit een onderzoek en scriptie geciteerd dat er een “vervoersarmoede” heerst omdat werklozen
vanuit Rotterdam-Zuid problemen hebben om te kunnen gaan werken in het Westland. Misschien is dat wel
een probleem dat Rotterdam zelf creëert door hun bemoeizucht met de randgemeenten. Het zal niet voor
iedereen opgaan maar zeker wel voor een deel van hetr probleem. Want waarom moeten die werklozen vanuit
Zuid uitwijken naar het Westland? Juist, omdat Rotterdam en de Stadsregio aan de zuidrand van de stad alle
land- en tuinbouw en de werkgelegenheid daarin onmogelijk maakt met hun expansiedrift. In Albrandswaard
driegen (glas)tuinbouwbedrijven te moeten stoppen volgens het LOP Polder Albrandswaard, landbouw moet
ook verdwijnen uit het Buijtenland, in en rond Barendrecht blijven geen kassen meer over en als laatste project
moet ook polder Nieuw-Reijerwaard aan bouwplannen en wensen van de Stadsregio geloven. Dus als je alles
onteigent en wegsaneert dan moet je inderdaad meer kilometers in het OV of per auto afleggen om in het
productiegebied te komen. Kwestie van oorzaak en gevolg en geen nieuws dus. Behalve dan voor de SER, die
voor de gevolgtrekking uit deze scriptie een prijs over had. Dat was dan wel weer prettig voor de opsteller
ervan moeten we maar denken. En de oplossing moet niet verzorgd worden door de missers van de
overheden, maar wordt even zo makkelijk bij de tuinders in het Westland neergelegd. Die moeten vanaf de
OV-knooppunten in Rotterdam maar verbindingen gaan opzetten naar hun werkgelegenheid. Lijkt me toch wel
de omgekeerde wereld.
Links
Biodiversiteit op biologische bedrijven niet per saldo beter dan bij gangbare landbouw, zo blijkt uit onderzoek
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=202321&h=Biodiversiteitslecht-op-biobedrijven#.U7q3WY2_mUk
http://www.trouw.nl/tr/nl/12744/Youth-Food-Movement/article/detail/3684386/2014/07/05/Biologische-boerderijis-niet-echt-beter.dhtml
In het schaakspel met als inzet en titel “de Hedwigepolder” is de volgende zet gedaan …..
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/pachter-sleept-eigenaar-van-hedwigepolder-voor-de-rechter-1.4429899
De politiek kan zich, met de motivatie en dadendrang van polderdochters in het achterhoofd, maar beter
zorgen gaan maken voor de toekomst….
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3682619/2014/07/02/Poldervrouwen-leven-het-langst-vanallemaal.dhtml
Agenda
11 juli Vereniging Carnisse grienden (zie bijlage) Bever by Night tocht
14 juli Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/14juli/20:00
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder.
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,

Ondanks het feit dat er weinig echt nieuws te melden is, toch maar even een bericht gemaakt omdat ik vragen
en mails ontvang of dit medium nog bestaat of dat er soms iets mis is met de mails. Omdat men al een tijdje
geen Polderkolder heeft ontvangen, het wordt blijkbaar gemist…….
Waar het in de polders bruist van de activiteiten met de gewasverzorging, het dorsen van het graan en het
persen en afvoeren van het stro daarvan, is het voor wat betreft nieuws over de “ontpoldering” erg rustig. Zo
lijkt het althans voor de niet-direct betrokkenen. Buiten wat losse flodders en het spreekwoordelijke schieten
met hagel in de lokale media (misschien dat er één raak argument tussen zit dat wellicht doel treft), lijkt het stil,
maar “onderhuids” gebeurt er nog wel wat.
Advies Veerman
Ondanks het advies van Veerman en de politiek aan de Provincie, om even pas op de plaats te maken tot het
advies is gewogen en wordt meegenomen in de plannenmakerij, blijft de Provincie (en/of haar
vertegenwoordigers) onverdroten voortgaan op de ingeslagen weg. Ze blijven doorgaan met het maken van
plannen en tekeningen, die ze dan met bewoners en belanghebbenden willen delen. Ze blijven
belanghebbenden benaderen om hun bezit te laten taxeren. En ze blijven aanbiedingen doen om
eigendommen te verwerven. Daar waar Veerman toch duidelijk heeft gezegd dat dit allemaal niet nodig meer
is om alle gronden te verwerven.
En ook afgelopen week zijn er weer brieven uitgestuurd namens Provincie en Gemeente dat men graag met
bewoners en belanghebbenden in gesprek wil zien te komen. Of men de plannen van Veerman ziet zitten, wat
de vervolgaanpak zou moeten worden en welke rol er voor deze mensen in het geheel zou zijn weggelegd.
De Tweede Kamer praat pas na het zomerreces over het plan Veerman of dat gehonoreerd zal gaan worden
of niet. Dus waarom daar nu al over gaan steggelen. Want tenslotte ligt er een hapklaar plan op tafel, het
levend Buijtenland van Rhoon, als enige werkbare en uitgewerkte plan. Onderbouwd met cijfers, opgesteld en
doorgerekend door onafhankelijke deskundigen en met draagvlak van bewoners en belanghebbenden.
Waarvan ook Veerman zegt dat dit veel bruikbare elementen bevat voor de toekomst en dat dat best als
uitgangspunt genomen zou kunnen worden.
40.000 handtekeningen voor Petitie Polderkinderen
Maar er is ook nog een ander, zeker zo belangrijk punt, namelijk de petitie van de Polderkinderen. Ook dit
burgerinitiatief zal door de Tweede Kamer in behandeling moeten worden genomen en meegewogen. En de
inzet daarbij is om de hele PKB/PMR over de herinrichting van dit gebied van tafel te krijgen. Zie bijlage en hier
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203067&h=Buijtenlandopnieuw-in-Tweede-Kamer#.U9TMovl_trk
Nieuws uit de regio
Bijgesloten een artikel uit de Nieuwe Oogst waarin onze zuiderburen uitleg geven over het nut en gebruik van
akkerranden, vogel- en voederakkers en meer om zo de biodiversiteit te verhogen. Zie ook dit artikel
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203461&h=Vogelakkersin-nieuwe-GLB#.U9TLaPl_trk . Dit is ook een integraal onderdeel van het alternatieve plan van de boeren en
het VNC “Levend Buijtenland van Rhoon”. Waarmee ook hier in de buurt dus wordt aangetoond dat “natuur” en
“commercieel” boeren naast elkaar heel goed kunnen met aantoonbaar goede resultaten. Zoals door het VNC
ook elders al ervaren en beschreven (Groningen, Flevo, Ooypolder, Brabant etc.). Plan “Levend Buijtenland
van Rhoon”: http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396
Reacties op Polderkolder 40.327 …..

Hai Sharonna en Marielle,
Van Harte Gefeliciteerd met het behalen van de 40.000ste handtekening. Klasse hoor. Wie had dit 9
maanden geleden verwacht. Hoe jullie je altijd verweerd hebben op radio en tv, een groot compliment
hiervoor. Vanmorgen was er een aardappelklant die in de auto naar Sharonna zat te luisteren. Leuk om te
horen.
We gaan gewoon nog even door. Ik heb nog rond de 100 handtekeningen liggen.
Nogmaals proficiat. Vanavond zullen we er een borrel op nemen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Heel hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat en ga zo door op de ingeslagen weg.
Alle actievoerders mijn complimenten voor hun jarenlange inzet en niet aflatend optimisme!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De vereniging Nieuwe Natuur? Nee!
Behoudt ons Agrarisch Cultuurlandschap
feliciteert de polderkinderen en hun achterban
van harte met dit fantastische resultaat
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Heel heel erg knap. respect!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wat geweldig dat die 4 met 4 nullen is bereikt !! Onze hartelijke gelukwensen en alle lof voor het doorzettings
vermogen van de twee 'meiden'.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wim Gé,
Ik denk dat je via de Polderkolder alles moet oppakken en publiceren waaruit blijkt dat die extreme biologische
akkerbouw geen haalbare kaart is. Zie bijgaand artikel in het AD van vanmorgen. In de akkerbouw kun je niet
branden of borstelen. Het enige alternatief is mankracht. En dat kun ja alleen maar krijgen wanneer alle
werkelozen verplicht worden om alle werk aan te pakken. Een utopie dus. Er moet een gulden middenweg
komen voor dat extreme biologische verhaal.
Ga maar eens kijken op de Buytenhof waar je de door de hazen afgevreten selderij niet meer ziet staan vanwege
het onkruid. En dan heb ik het nog niet over de aardappels die in den lande moeten worden ondergeploegd
vanwege de Fytoftora. Van Huffelen en kornuiten kan wel iets willen, maar dan moet er wel een redelijk
alternatief zijn of komen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opheffen Buijtenlandtafel - Klankbordgroep Het Buijtenland van Rhoon ?
Niet zozeer een reactie op de laatste Polderkolder, maar ik had het al wel diverse keren aangekaart mede naar
aanleiding van de uitspraken van Veerman, is het bestaansrecht van deze Klankbordgroep. Inmiddels is
duidelijk dat dit eindig is gezien de laatste ontwikkelingen, zoals ook te lezen is onderaan in dit artikel
http://www.albrandswaardslandschap.nl/home/946/ . Vraag is alleen wat er nu gebeurt met de 20.000 Euro
start- en werksubsidie die voor de onafhankelijke voorzitter en zijn secretaresse waren toegezegd. Ik kan me
niet voorstellen dat dit geld al is uitgegeven, dus zou dat misschien kunnen worden doorgesluisd naar andere
gebiedsreddende initiatieven? Zoals het plan “Levend Buijtenland van Rhoon” of de “Polderdag Rhoon”
wellicht?
LINKS
Er is nu een app ontwikkeld voor op de smartphone om de Blauwe Verbinding te kunnen “fietsen” waterfietsen wellicht?
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/fietsroute-blauwe-verbinding-voor-op-uwsmartphone_42298.html
Meer groen in Zuid-Holland wordt gesubsidieerd door de Provincie
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203989&h=Subsidievoor-Zuid-Hollands-groen#.U9TInvl_trk
En er is nog meer geld beschikbaar blijkbaar
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203234&h=Zuid-Hollandsteekt-meer-geld-in-groen#.U9TMO_l_trk
In elk geval een nuttige bestemming voor het overschot - afschot
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3685514/2014/07/08/Flevoland-wil-vlees-verkopen-vanafgeschoten-wild.dhtml
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2014/jacht-op-tienduizenden-ganzen-zuid-holland
Barendrecht is tegen windmolens langs de Oude Maas, nu komen ze aan de overkant te staan….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-07-2014/gemeenten-maken-opwekken-windenergie-mogelijk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203653&h=Windturbinesvijf-Zuid-Hollandse-gemeenten#.U9TKEvl_trk
De gevaren van Jacobskruiskruid, hetgeen we hier ook steeds vaker in de bermen en op percelen zien staan,
verder toegelicht:

http://www.vilt.be/jacobskruiskruid-almaar-grotere-bedreiging-voor-paarden
Gedeputeerde Weber heeft ook waardering voor ons karakteristieke Polderlandschap zo lezen we….. Geen
woorden maar daden dan….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203515&h=Wandelroutes
-IJsselmonde/Krimpenerwaard#.U9TKvvl_trk
AGENDA
02 augustus Rotterdamse Oogstmarkt
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/07/18/dooroogsten/
02 augustus 10:00 Kanosafari Klein Profijt
http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/de-ochtend-op-kanosafari-klein-profijt/
15:00 Kanosafari Klein Profijt
http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/de-middag-op-kanosafari-klein-profijt/
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder
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Beste polderburen en belangstellenden,
We zijn weer een tweetal weken verder en er sijpelen wat berichtjes binnen maar het is niet wereldschokkend.
Met onze problematiek vergeleken gebeuren daar heel andere dingen van een heel ander kaliber, dus is
relatieveren ook wel eens goed. Dan hebben we het hier toch maar goed en kunnen we allemaal bijna alles
doen wat we willen. In een rustige leefomgeving, met volop eten en drinken, geen oorlog om ons heen, alle
voorzieningen bij de hand dus wat wil je dan nog meer?
Dat zo houden als het even kan. Als je momenteel ook alle activiteit in de polders ziet - het dorsen van het
graan en daarna het persen en laden van de balen stro vind ik altijd een van de mooiste tijden op het land. Nu
werkt het weer even niet mee, maar er is al aardig wat gedorsen. Sommige zaken, zoals de
weersomstandigheden, hebben we niet in de hand maar de toekomst voor onze polders voor een groot deel
wel. En daar houden we ons dan maar aan vast en blijven we voor strijden. Ieder op zijn/haar manier en naar
zijn/haar mogelijkheden op zijn/haar niveau.
Reactie Polderkolder 328 (zie foto in bijlage ook)
Zondag jl wandelde ik achter langs de golfbaan, stak de Veerweg over en kwam deze rotzooi tegen. Aan de sporen te zien had men de
auto niet geparkeerd op het parkeerterrein maar was men via het fietspad, over het gras naar de rivierkant gereden. Verderop in de
Carnissegrienden ook een troep (naast een bankje), maar dat kwam doordat er naast het bankje geen afvalbak was geplaatst.
Gisteren melding gemaakt naar de gemeente over de bbq rotzooi.
Wat mij ook opvalt is dat er zondags een vrachtwagentje over het fietspad rijdt, afgeladen met blauwe vuilniszakken. Waar komt zoveel
afval vandaan? Waarom niet op maandag? Overuren?
Tafel van borging
Via de sociale media was ik onderdeel van een discussie over de overheid, de ambtenarij en hoe deze onder
het mom van democratische besluitvorming toch lekker hun eigen ding blijven doen. In dit geval ging de
discussie over Hoek van Holland, de Oranje- en Bonnepolder en hoe daar ook al jaren niets wordt gedaan met
eerder gedane toezeggingen en (verkiezings)beloften. Waar alles zelfs ook zwart op wit staat en bekrachtigd
met door (Rotterdam en regio) genomen besluiten maar niets van terecht komt. En met momenteel een
onderzoek door de Rekenkamer tot gevolg. Hier in ons geval hebben we dat ook. De provincie die al jaren met
een top-down benadering probeert de zaken naar hun hand en idee te zetten en alle alternatieven of ideën van
andersdenkenden gewoon negeert of doet of ze niet bestaan. En die via schijndemocratische vertoningen en
inspraak tot aan de Raad van State een voorgeregisseerd verhaal houden om, op kosten van de maatschappij,
hun gelijk te halen. Zo hebben ze o.a. ook de Tafel van Borging in het leven geroepen. Een instituut dat wordt
gevormd door Rotterdam, de havens, regio en groene lobby - maar van bewoners of gemeente niets. Kijk
maar eens naar het advies van de "Tafel van Borging", een schimmige gekleurd instituut die elkaar in leven en
aan het werk houden. Zonder direct betrokkenen te horen en/of op te nemen in hun gelederen want ik heb dat

in het verleden wel aangevraagd - maar dat is natuurlijk nooit gehonoreerd, want aan pottenkijkers en
andersdenkenden hebben ze daar geen boodschap. Zoals een van mijn trouwe lezers het omschrijft:

Die Tafel van Boring is opgericht om, wat er ook in de toekomst gebeurt, de gemaakte afspraken tussen alle
natuur- en milieuorganisaties en onze overheid (groen polderen) te allen tijde overeind te houden (te borgen),
want als hiervan wordt afgeweken gaat de natuur- en milieumaffia dwars liggen voor alle plannen die de
overheid maakt en gaat Nederland failliet. Zoveel macht hebben die lui.
Hetgeen wel wordt geïllustreerd door het advies wat ze hebben gegeven aan de staatssecretaris Sharon
Dijksma naar aanleiding van het advies van Cees Veerman. http://www.vno-

ncw.nl/SiteCollectionDocuments/Brieven/Brief%20Dijksma%20inz%20Buijtenland%20van%20Rhoon.pdf
Als je dan ziet dat het advies door de leden van deze tafel wordt ondertekend en wie dat dan zijn is dat alleen
maar lachwekkend eigenlijk. Zoals de directeur van Natuur en Milieu Alex Ouwehand die mede ondertekent,
maar zou hij weten waarvoor? Zoals we het hem hebben horen uitleggen tijdens de TV opname van Een
vandaag (19/11/2013 - http://player.vimeo.com/video/80611304 ); Vanaf minuut 1:40 kan hij zelf niet onder
woorden brengen wat nou die natuur- en belevingswaarden zijn die ze zonodig na willen streven hier. En dat
soort mensen zouden dan maatgevend moeten zijn en een advies uit moeten brengen aan Dijksma. Een
aanfluiting.
Artikel Agraaf
Bijgesloten heb ik ook een mooi artikel uit de Agraaf met een interview, afgenomen met Adjan Vos. Die de
lezers haarfijn uitlegt wat er allemaal aan schort en waarom de boeren geen goed gevoel hebben bij de
huidige gang van zaken. Er is hen gevraagd een plan te maken en dat hebben ze gedaan. En vervolgens gaan
er weer allerlei artiesten, tekenbureaus en plannenmakers aan de gang om hun eigen waarheid te schrijven.
Dat is natuurlijk frustrerend en draagt weinig bij tot een oplossing. In plaats van in gesprek gaan over hun
alternatieve plan MET de boeren wordt er weer hoofdzakelijk gesproken OVER de boeren en hun plan. Lezen
en ter harte nemen.
Visie Ruimte & Mobiliteit
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) vastgesteld. Het
nieuwe beleid – vastgelegd in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit
en de Verordening ruimte 2014 – zal van kracht worden de dag na bekendmaking in de Staatscourant en
publicatie (van de verordening) in het Provinciaal Blad. Bekendmaking en publicatie vinden plaats op of rond
31 juli 2014.
U kunt de documenten inzien en downloaden:
- via de website van de provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl/VRM
- via de provinciale website voor ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM
- via de (landelijke) website voor ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast zijn de documenten tijdens kantooruren in te zien bij “Het Loket” in het Provinciehuis, ZuidHollandplein 1 in Den Haag.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben in juni 2014 de concept-VRM aangepast, naar aanleiding van eerder dit
jaar uitgebrachte zienswijzen. Voor een overzicht van de reacties van GS op de zienswijzen (Nota van
Beantwoording) verwijzen wij naar de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/VRM, in het
documentenvenster, rechts onder op de pagina).
Provinciale Staten hebben een hoorzitting gehouden en hun besluiten over de VRM mede op basis daarvan
gevormd. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de definitief vastgestelde documenten - ten
opzichte van de ontwerpversie die ter inzage heeft gelegen begin dit jaar - verwijzen wij graag naar www.zuidholland.nl/VRM (in het documentenvenster, rechts onder op de pagina).

Hollandse Delta verlaagt waterpeil vanwege regen
Waterschap Hollandse Delta verlaagt met ingang van vandaag de waterpeilen op de Zuid-Hollandse eilanden
naar de ondergrens van het zomerpeil.
Dit gebeurt vanwege de verwachte aanhoudende regenval voor de komende periode. Door het waterpeil in
sloten en plassen in het gebied

nu alvast te verlagen, ontstaat er in die sloten en plassen meer ruimte om het overtollige regenwater straks op
te kunnen vangen.
Het verlagen naar de ondergrens van het zomerpeil betekent dat het water in sloten en plassen in de praktijk
op de meeste plaatsen zo’n 10 centimeter
lager komt te staan dan nu het geval is - zie ook hier
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2014/nieuwsbrief_nr_32/@230035/hollandse_delta
Links
Vroeger veel geweest o.a. met de koeien van de familie Pons en Johan Verhoef - een gezellig evenement
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=204798&h=Meer-koeienen-kalveren-op-Hellevoetsluis#.U-T0RI1d6Uk
Een hele sympathieke actie bij onze Belgische zuiderburen om de fruittelers te ondersteunen bij de Russische
boycot: toffe peren die Belgen
http://www.nu.nl/economie/3847588/belgen-geven-poetin-muilpeer.html
En ook in Nederland komen er promoties om vaderlandse producten te kopen:
http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=161643
Ook op Flakkee veel aandacht voor akkerranden. Maar in onze polders ook (kijk om u heen of zie het artikel in
De Schakel deze week) - zie bijlagen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=204774&h=36deelnemers-Flakkeese-Akkerranden#.U-T1sI1d6Uk
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/bloemenpracht-voor-het-mai-s/2/993
Agenda
09/08 Fokveedag Hellevoetsluis - Smidsweg - Nieuw-Helvoet
Dat was het wel weer voor deze keer - een goed weekeinde en tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderburen en belangstellenden,
De zomer lijkt er zo’n beetje op te zitten - hopelijk krijgen we nog een staartje mooi weer maar de
scholen gaan zachtjesaan weer beginnen en de grootste vakantiehausse lijkt voorbij. Dus tijd om
onze aandacht weer richting de polders te verleggen. Tenslotte keert ook de politiek langzaam aan
terug naar de orde van de dag en is het Tweede Kamer reces voorbij. En gaan we ons daar op
richten.
Tweede Kamer en Het Buijtenland van Rhoon
Er moeten de komende maanden een aantal noten worden gekraakt in Den Haag en besluiten
worden herzien. Althans, als de Tweede kamer een afspiegeling is van ons democratisch bestel en
gehoor geeft aan de oproep van deze regio, namelijk het Burgerinitiatief met daaraan gekoppeld het
agenderen van dit initiatief ter bespreking.
En dan heb ik het met name over de ruim 40.000 handtekeningen, nodig voor een burgerinitiatief,
zoals verzameld door de Polderkinderen om het plan 600 ha (deels natte) natuur en recreatie naar de
prullenbak te helpen. Dat als eerste.
Verder moet de Tweede kamer zich ook nog uitspreken over het advies van Cees Veerman want dat
is ook nog niet gebeurd. Staatssecretaris Sharon Dijksma zou dat na de zomervakantie bespreken
met de Tweede Kamer dus dat is ook nog iets wat gedaan moet worden. Maar als het burgerinitiatief
wordt gehonoreerd dan kan zij haar voorstel van Veerman intrekken.
En de lokale politiek zal ook wel van zich doen spreken. Tenslotte hebben die nog een aantal
verkiezingsbeloften gedaan waar we ze aan zullen houden. Zoals de uitspraak van onze (huidige)
wethouder Marco Goedknegt die op 7 maart 2014 j.l. deed in de uitzending van Hart van Nederland verkiezingsbeloften. Het is nog geen half jaar geleden en belofte maakt schuld nietwaar
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=29 ?

Er zijn verder nog geen data en procedures bekend wanneer een en ander zijn beslag zou kunnen
krijgen ( “na het zomerreces, dit najaar” is wel een heel ruim begrip) , maar als daar meer over
bekend is laat ik dat uiteraard weten.
Polder Nieuw-Reijerwaard
Misschien mag ik dat ook wel “een hoofdpijndossier” noemen. De zin en noodzaak van deze
ontpoldering voor uitbreiding naar grijs (industriegebied voor de agro-food sector) is al eerder ter
discussie gesteld en inmiddels zijn er meerdere betrokken partijen bij zowel Provincie, Rotterdam,
Barendrecht als Ridderkerk die twijfels hebben. Er is natuurlijk al een heleboel geld uitgegeven,
typisch overheid die eerst gaan doen en dan gaan denken, maar beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald.
Vandaag, woensdag 20 augustus, is er over gesproken bij de Raad van State. Nu heb ik bij dat
orgaan zo mijn bedenkingen gezien de ervaringen die we er zelf mee hebben opgedaan. Op papier
de hoogste instantie die een uitspraak kan doen en waar je als burger je gelijk zou kunnen halen,
maar een instituut dat niet kijkt naar de rede of achtergronden maar eigenlijk alleen oog heeft of de
procedures wel goed gevolgd zijn. En dat heeft de overheid meestal wel, bijgestaan door een heel
bataljon grijze pakken en ingehuurde wetskennis, op kosten van diezelfde burgers. Probeer daar als
burger maar eens tegenop te boksen, dat is bijna ondoenlijk.
Dus ook in dit geval zijn bijna alle bezwaren van de omwonenden aan de kant geschoven. Het staat
vantevoren al vast en is gewoon een schijnvertoning…..
Lees hier de uitspraak en reactie van bewoners http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-082014/bedrijventerrein-nieuw-reijerwaard-komt-er
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Wijsheden - Een opsomming binnen gekregen van een Polderkolderfan c.q. meedenker en
meeschrijver die hier mooi op aansluiten:
MV2 quotes inzake deelproject Buijtenland Rhoon
• Een simpele definitie van een mislukking van een verandering is, dat iets drastisch fout ging en het resultaat niet
aan de verwachtingen beantwoorde. (James P.Lewis)
• Dilbert als 600HA projectleider....: Voorzitter: "we gaan alle projecten doornemen". Dilbert "Mijn project bestaat uit
een zielige rij onsamenhangende doelstellingen. Mijn leven is één misere en emotioneel ben ik een wrak."
Voorzitter: "We zouden toch altijd zeggen, dat alles goed gaat?" Dilbert: "Ik heb een knuffel nodig". (Scott Adams)
• Een project geldt bij sommige organisaties als succesvol zolang er nog budgetgelden naar toe stromen.
(C.Northcote Parkinson)
• Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten (Edward Bulwer-Lytton)
• Lege molens draaien ook zonder wind (Russisch spreekwoord)
• Menig omvangrijk project start zonder kosten-batenanalyse en zonder exploitatieplaatje. (Bent Flyvbjerg)
• Volg geen adviezen (Arnold Heertje)
• Je begint met een project en dan moet het steeds mooier worden. (Betuwelijnproject, Gerrit Zalm)
• Voorzichtig omgaan met de Provincie: Zet een vertwijfelde tegenstander nooit onder druk ( Sun Tzu)
• Menig project is halverwege reeds volledig "out of control". (James P.Lewis)
• Als een volgende projectfase niet volledig is te overzien, kan maar beter niet worden gestart, is de ervaring. (james
P.Lewis)
• Winnen zonder gevecht is het beste ( Sun Tzu)
En ook dit bericht kwam binnen, hoewel dat aanmerkelijk serieuzer is natuurlijk en stemt tot
nadenken:
Goedemorgen wim,
Wederom dank voor alle berichten. Even reagerend op de foto met alle barbequetroep erop....
Inderdaad zie je af en toe vreemde dingen gebeuren. Ook op de parkeerplaats bij de jachthaven is het vaak bal.
Gisteren is de poes van de overburen aangeschoten! Je wilt het niet geloven. Het kogeltje was er aan de ene kant
in en aan de andere kant uit gegaan.

Gewoon in de ochtend... Gelukkig is het goed afgelopen , maar wij houden op de havendam het nu allemaal
goed in de gaten of we schoten horen.
Dierenpolitie is ingeschakeld. Dus ook voor jullie huisdieren ...pas op
Tevens kreeg ik een artikel over de polder Enge Wormer (bij Zaandam/Wormerveer) waar de
Provincie Noord-Holland samen met bewoners een deel ontpolderd heeft voor natuur. Maar wel met
de kanttekening dat het ook hier weer weidegebied betreft voor koeien, heel anders dan een
akkerbouwgebied zoals hier. Zie pagina 3 van het regionale blad “Aktief”- http://www.aktiefkrant.nl/krant/2014-07.pdf
Giftige planten
Lijkt een onderwerp wat hier niet thuis hoort, maar ik wilde het wel onder de aandacht brengen. Wat
voor de een giftig is, is voor de ander een geneesmiddel – kijk maar bijvoorbeeld naar de taxus,
waarvan het snoeiafval wordt ingezameld om in de medische sector te gebruiken
(http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/snoei-mee-tegen-kanker_41740.html) . Of
bijvoorbeeld bij de Bereklauw – voor de mens een irritante plant, maar sommige schapen vinden ze
heerlijk en kunnen zo helpen de uitzaai ervan in toom te houden (zie bijgesloten bericht Vossenburg).
Maar aan elke medaille zitten twee kanten, zo is het in de natuur ook. Biodiversiteit is hot en zo ook
het zaaien en vervolgens ongebreideld laten groeien van allerlei (onkruid)planten en bloemen in
wegbermen, slootkanten en braakliggende stukken land.
Maar aan alles zit een keerzijde, zo ook hier. Ik heb al eerder het voorbeeld van de ambtenarij
aangehaald die een paar jaar geleden het Jacobs Kruiskruid hebben uitgezaaid langs ‘s Heeren
wegen omdat ze het zo’n leuk geel bloemetje vonden – inmiddels is er van een plaag sprake die niet
meer in toom te houden lijkt.
Een nuttig overzicht van giftige planten is door de GD opgesteld en op hun website geplaatst – zie
hier http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/giftige-planten
Crowdfunding voor natuur
Als je het leest dan moet je in eerste instantie lachen. Want we zeggen al een aantal jaren dat de
mensen de natuur heel mooi vinden en erg graag willen, alleen hangt daar een prijskaartje aan dat
men meestal niet wil betalen. Maar in dit geval zijn er blijkbaar toch mensen die ook financieel een
bijdrage willen leveren voor natuur in hun omgeving. Dus is de crowdfunding voor akkerranden, zoals
eerder voorgesteld door Syngenta, misschien ook nog niet eens zo vreemd…….
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205329&h=Crowdfund
ing-VoorNatuur-succesvol
Links
Ook in Noord-Holland ruimte voor de akkerranden en bloemenranden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205658&h=Noor
d-Holland:-20-kilometer-bloemranden#.U_S_OY1d6Uk
Over het Akkervogelbeheer in Groningen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205197&h=Boer
en-maken-plan-voor-akkervogelbeheer
Nog een groep van vogels die “beheerd” moeten worden. Naast ganzen en duiven krijgen we hier
ook steeds meer mee te maken…de halsbandparkiet.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205720&h=Hals
bandparkiet-rukt-op-als-fruitpikker#.U_S9141d6Uk
Misschien is dit wel het ei van Columbus en vluchten de vogels weg: oplaseren
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3362173/2012/12/12/Lastige-vogels-Laser-zeweg.dhtml
Windmolens - niet alleen ter discussie langs de Oude Maas

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-08-14/723388/hoeveel-windmolens-staan-gelijk-aan%C3%A9%C3%A9n-kerncentrale
En als straks alle boeren zijn weggejaagd is er gelukkig nog een functie voor de boerderijen : de
bestemming mag veranderd worden
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-08-2014/appartementen-leegstaande-boerderijen
Groente met een plekje of misvormd? Gewoon goed te eten - als het gratis is kiest metn er blijkbaar
zeker voor….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205679&h=Groe
nte-op-straat-tegen-voedselverspilling#.U_S-fY1d6Uk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=205640&h=Grati
s-lunch-Zwolle-tegen-voedselverspilling#.U_S-6o1d6Uk
En ook de Provincie is weer uit de zomerslaap getuige het nieuwsbericht (dat wij al weken terug
hebben gecommuniceerd) : Per waterfiets door de polders
http://www.buijtenland.nl/nieuws/342
Agenda
23 augustus Kano-safari Klein Profijt http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/de-ochtend-op-kanosafari-klein-profijt-2/
06 september Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamseoogst-markt/
Dat was het wel weer - tot een volgende polderkolder
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