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Goedenmiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Op deze druilerige motregenachtige middag, waarbij de hoeveelheid water die valt voor tuin en land minimaal
is (maar je wordt er wel nat van), even de tijd genomen en gevonden om u bij te praten over zaken die
gerelateerd zijn aan onze woon-, werk- en leefomgeving. Helaas kan ik nog erg weinig actualiteiten met u
delen. Ik hoop het van niet, maar het zou wel eens de welbekende “stilte voor de storm” kunnen zijn. Je hoort
verder niets van enig vordering of planmatige ontwikkeling, maar ik maak me sterk dat al die ambtenaren in het
Provinciehuis zitten te duimen draaien al die tijd tot de polders ter sprake zijn gebracht in de commissie of de
Tweede Kamer.
Er staan nog steeds links en rechts van die “peilpaaltjes” op percelen land, hetgeen doorgaans een aanduiding
is dat de Provincie land aan het aankopen is. Natuurlijk is dat dwars tegen het advies van Veerman in, die
naast de bouwstenen van het alternatieve boerenplan ook aan heeft gegeven dat de aankoop van land
helemaal niet meer opportuun was. Met het alternatieve boerenplan konden zij hun grond blijven behoudne en
bewerken, hetgeen miljoenen op alle plannen zou besparen. Maar wat ze 15 jaar geleden in hun kop hebben
gekregen krijg je er bij die ambtenaren natuurlijk niet uit, die hoeven zich als uitvoerende instantie natuurlijk
niets aan te trekken van een “advies”. En dat baart me dan wel weer zorgen.
Visie Rand van Rhoon
Ter informatie mocht u de aankondiging of uitnodiging hiervoor gemist hebben. Op 26 mei a.a. zal er op de
Vlakkenburg een informatieavond worden gehouden inzake de plan- en visieontwikkeling op de Rand van
Rhoon. Dit betreft het Poldergebied ruwweg te beschrijven als ten oosten van Rhoon en dat wordt omsloten
door Essendijk - Omloopseweg - Achterdijk - Groene Kruisweg - Rijsdijk - Oudeweg - Essendijk. Ligt eigenlijk
tussen het dorp en de plannen voor “Het Buijtenland van Rhoon” in. De Gemeente heeft zich daarin de
ruimtelijke kwaliteit maar ook de ontsluiting te verbeteren. Dat laatste lijkt me wat overdreven want we kunnen
allemaal heel goed bij ons huis en haard komen, maar als het is om het sluipverkeer tegen te gaan zijn we
voor. Verder is het enorm opletten bij dit soort overleg structuren zoals de laatste tijd wel is gebleken bij o.a.
de Polder Albrandswaard. Daar is ook alles begonnen met goed overleg en inspraak maar wordt er tussendoor
gelobbied en gewijzigd en komt er opeens een heel ander plan uit de gemeentelijke koker dan waar iedereen
in eerste instantie akkoord mee was. Ik heb me dan ook laten vertellen dat de informatieavond daarover j.l. bij
Abel (was helaas verhinderd), het nodige vuurwerk en discussie heeft opgeleverd. Maar daarover zal de
“echte” pers u wel bijpraten binnenkort. De uitnodiging voor de avond over de Rand van Rhoon vindt u
bijgesloten - het is wel van belang dat, indien u betrokkene of belangstellende bent, u zich vantevoren opgeeft
- voor 20 mei a.s. bij Willem van Welsum (w.v.welsum@albrandswaard.nl ).
Glasvezel in de polder : een “haalbaarheidsonderzoek”……
Ik heb dit al eerder aangehaald bij mijn vraagtekens omtrent de solo-aansluiting van het Golfhuis aan het einde
van de Veerweg. Inmiddels is de uitvoerende partij, die met veel goed nieuws door het vorige college naar
voren is geschoven en waaraan het kabelpakket (plus de wethouderszetel van Bert Euser) is verkocht, de
bewoners in het buitengebied aan het benaderen met een enquete, een haalbaarheidsonderzoek. Helaas is
daarbij ook niet iedereen aangeschreven, zodat ik het rondschrijven maar voor de zekerheid zal bijsluiten. In
de enquete wordt o.a. gevraagd hoeveel u zelf wilt bijdragen aan het aansluiten op het glasvezelnetwerk in het
buitengebied. Hierbij tekent zich alweer een volgende strijd af zoals in het verleden ook al gevoerd inzake
riolering, stroom, gas en kabel voor het buitengebied. De daarvoor gereserveerde gelden waren aan andere
zaken besteed, dus moesten we met een actiecomité veel werk verzetten om alsnog ons “recht” op deze
voorzieningen te verkrijgen. En dit lijkt ook weer zo’n akkefietje te worden. Iedereen wil genieten en wat te
zeggen hebben over het buitengebied, maar als het op toegezegde voorzieningen komt geeft men opeens niet
thuis. Bij de verkoop van het kabelpakket is duidelijk overeengekomen, toegezegd en aan de bewoners

beloofd dat de opbrengst van de verkoop ten goede zou komen aan ALLE inwoners van Albrandswaard en dat
zij van de verkoop, evenals de bebouwde kom, gratis zouden worden aangesloten op glasvezel. Dus waarom
dan een “haalbaarheidsonderzoek” waarbij aan inwoners wordt gevraagd hoeveel zij er aan willen bijdragen?
Inmiddels hebben een aantal inwoners kontakt gezocht om eventueel samen te werken voor een
gemeenschappelijk resultaat. Uiteraard zal ik u van de ontwikkelingen via dit medium, het hoort tenslotte ook
bij de polder, op de hoogte houden. Het “haalbaarheidsonderzoek” kunt u via internet invullen en staat hier :
www.glasvezelookvoormij.nl
Mocht u, naast de bijgesloten brief, ook graag de begeleidende brochure ontvangen dan is een reply naar mij
voldoende - stuur ik het separaat naar u toe want is is ruim 3 Mb.
Reactie(s) op Polderkolder 350
Hallo Wim Gé,
gefeliciteerd met deze 350e editie, en bedankt voor evenzoveel werk dat je er aan gehad hebt. Je bent een prima
opiniemaker en PR man voor onze polders. Echt geweldig, ik hoop dat het niet nodig is om er nog eens 350 aan toe te
voegen, het wordt zo langzamerhand tijd voor duidelijkheid en uiteraard voor behoud van wat we hebben voor
misschien een volgende 350 jaar cultuurhistorie.
En nog een bericht op Facebook met tig reacties. Bedankt allemaal!
Samenvatting Polderkolder 341-350
Zoals te doen gebruikelijk heb ik de laatste 10 Polderkolders weer voor u gebundeld in een pdf en bijgesloten tevens is dit terug te vinden op de website http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links
Beter laat dan nooit zal men gedacht hebben bij Dichtbij….
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3996531/polderkinderen-alsnog-gehoord.aspx
Waarom het Waterschap Hollandse Delta elders wel ondersteunt maar hier niet is mij niet helemaal duidelijk….
http://nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=224163&h=Animo-Hoekschebloemenranden-groeit
Ongelofelijk hoe kortzichtig sommige politici kunnen reageren - en uiteraard krijgt de boer de schuld
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-05-2015/boeren-hebben-ganzenoverlast-zelf-veroorzaakt
Aardige discussie in Trouw over de natuur - een beetje zwart/wit maar interessante zienswijzen….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3995529/2015/05/03/Terug-naar-de-natuur-Neebedankt.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4011048/2015/05/14/Beschermers-van-ons-landschap-zijngeen-racisten.dhtml
En over de moestuin hype is dit nog wel aardig - wel weten hoe het moet? Dan 23 mei naar de Buytenhof….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4006329/2015/05/07/Moestuinprutser-of--talent-eet-u-al-uiteigen-tuin.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4000976/2015/05/05/De-moestuintjes-twee-maandenlater.dhtml
AGENDA
22/05 PAL-lezing
12:30 uur
Op weg met ruimtelijke kwaliteit - http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@10653/pal-lezing-mei-2015/

23/05 Lentefestival
10-17 uur
Buytenhof Rijsdijk 97 - met o.a. schapen scheren, lezingen
moestuinieren, workshops etc. Zie www.debuytenhof.nl
23/05 Rotterdamse Oogst 10-17 uur

oogstmarkt Heemraadsplein

26/05 Rand van Rhoon
zie bijlage

Informatieavond Rand van Rhoon - Vlakkenburg - Essendijk 24 ;

19:30 uur

08/06 Gemeenteraad
20:00 uur
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/08-juni/20:00
18/06 Tweede Kamer
11.00-11.45
toegankelijkheid nog onbekend

Tweede Kamer Procedurevergadering Burgerinitiatief. Locatie en

Dat was het wel weer voor deze editie - het is inmiddels droog buiten, dus we kunnen er weer op uit! Een fijn
weekeinde en zonnige Pinksteren gewenst allemaal.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er is weer het een en ander gebeurd wat een nieuwe uitgave van de Polderkolder rechtvaardigt, dus bij
deze…..
Rand van Rhoon - Visie ontwikkeling
Dinsdag 26 mei j.l. was er op de Vlakkenburg een eerste sessie inzake de ontwikkeling van een visie op de
Rand van Rhoon. Het aantal bezoekers was meer dan de organisatie verwacht had, blijkbaar had niet
iedereen zich van tevoren opgegeven of was via deze Polderkolder geïnformeerd in plaats van rechtstreeks
via een gemeentelijk schrijven. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer meningen moet u maar
denken.
Wethouder Marco Goedknegt trapte af en heette iedereen welkom met een korte uitleg waarom deze avond
belegd werd. De Gemeente hecht er belang aan om een visie te maken ter bescherming van het gebied tegen
ongewenste bestemmingen en aanwijzingen door Provincie en/of Stadsregio. Zo was de Rand van Rhoon in
de RR 2020 nog bestempeld voor landelijk wonen (500 woningen - hoezo landelijk?) en is het in het laatste
bestemmingsplan voor het gebied (samen met het Buijtenland van Rhoon) nu bestemd als conserverend en
agrarisch. Direct gingen er al stemmen op om dat ook maar zo te houden, maar toch moet je daarvoor
iedereen in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven en dit dan in een “Visie” verwerken. Dan sta je
sterker. Maar aan alle planvorming en ideeën hangt ook een prijskaartje, en ook deze avond bleek dat er geen
geld op de plank ligt om zaken daadwerkelijk aan te pakken. Dus wordt er aangestuurd op particuliere
initiatiefnemers of investeerders om deze de eventuele plannen te laten verwezenlijken. Maar niets doen en
het gebied zo laten is natuurlijk ook een visie die door menig aanwezige onderstreept werd. Het gemeentelijk
projectbureau had een aantal hoofdlijnen gegroepeerd te weten Ontsluiting - Bedrijvigheid - Wonen Natuur/recreatie/groen - Algemeen. Waar de aanweizgen hun mening bij konden geven middels post-its en
formulieren. Het zal allemaal worden samengevat en gebundeld om met het college en de raad in een
onderling overleg verder uit te spitten. De aanwezigen zullen verder op de hoogte worden gehouden vanuit de
projectgroep en er zal wel een informatiepagina over worden opgenomen bij de gemeentelijke website. Zoals
ook bij andere grote projecten normaliter gebeurt.
Om niet in eerdere valkuilen te trappen, zoals o.a. bij de plannen rond de Polder Albrandswaard is gebeurd, is
de gemeentelijke informatiepagina over dat laatste ook wel lezenswaardig en leerzaam denk ik

http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/polderborrel-stand-van-zaken-polderalbrandswaard_47299.html
Feestelijkheden opening Blauwe Verbinding (BV)
Gisteren ook ter sprake geweest tijdens de inleiding over de Rand van Rhoon, de Blauwe en de Groene
Verbindingen in het ons omringende gebied. De Groene Verbinding (die witte netkousbrug van 35 miljoen) is
inmiddels open en in gebruik, en op 17 juni wordt pook de Blauwe Verbinding, althans dat deel wat klaar is in
het Zuidelijk Randpark, officieel open gesteld. Het “schone” water vanuit de Oude Maas kan straks zo door de
diverse watergangen en tunnels vanaf de Zuidpolder bij Barendrecht en gemaal Breeman via de Koedood,
langs Portland onder de A-15 door naar Rotterdam-Zuid stromen vice versa. Met diverse kunstwerken om het
her en der op peil te houden inclusief vis- en watertrappen, sluizen, dijken, wegen en andere obstakels die het
oorspronkelijk bedachte recreatieve kanotochtje tot een kluunachtige klim- en klauterpartij maken.
Ontspanning door inspanning moet u maar denken.
In bijlage de invitatie namens de Provincie voor deze heuglijke gebeurtenis voor belanghebbenden en
omwonenden, maar wel even vantevoren opgeven graag (vóór 5 juni).
Provinciale Staten Akkoord
Nog meer nieuws vanuit de Provincie te melden. Er is een coalitieakkoord voor de nieuwe samenstelling van
de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In dat akkoord vinden we ook het Buijtenland van Rhoon terug.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=225406&h=ZH:Buijtenland-volgens-'Plan-Veerman'#.VWWclI3z59A .
Op één of andere manier is het “advies” dat Veerman destijds gegeven heeft met een “oplossingsrichting”, in
het akkoord opeens “een plan” geworden.
Hoe zoiets kan is voor mij een compleet raadsel. Een advies is een raadgeving, een aanrader (van Dale). Een
plan is volgens diezelfde van Dale een uitgewerkt schema van economische of ruimtelijke ordening. Dat
laatste heb ik echt nog nergens gelezen of gezien. Veerman heeft voor die 50.000 € een aantal interviews
afgenomen met belanghebbenden, deze gebundeld en daar een advies aan gekoppeld van mogelijkheden.
Niets met cijfers of enige onderbouwing gestaafd, alleen gezegd dat het Boerenplan van de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap een belangrijke bouwsteen daarin zou moeten zijn. En dat er een
gebiedscoöperatie zou moeten worden opgericht om daarvoor een plan op te stellen. Dus over welk plan de
provincie nu opeens een akkoord zou hebben ben ik, en met mij vele anderen, wel erg benieuwd. De wens is
misschien wel de vader van de gedachte, maar zo ver is het nog lang niet. Eerst maar eens de behandeling
van het Burgerinitiatief van de Polderkinderen afwachten en dan gaan we wel eens verder kijken wat er kan en
wat er moet…...
Excursie Korte Voedselketens
Bijgesloten vindt u de uitnodiging voor een excursie Korte Voedselketens, die samen met de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond op woensdag 10 juni georganiseerd wordt in onze buurt (Rotterdam, Hoeksche Waard).
De akkerbouwers willen graag samen met consumenten op excursie langs verschillende initiatieven in de korte
keten. Wellicht interessant voor mensen in het Polderkolder-netwerk, klanten of akkerbouwers uit Rhoon en
omgeving.
Invitatie in bijlage - meer informatie op www.deschaalvankampen.nl en/of bij Sandra van Kampen
(Sandra@deschaalvankampen.nl – tel. 06-47096720)
Glasvezel in de polder
Dat gaat wel weer een klucht in tig bedrijven opleveren ben ik bang. De eerste reacties zijn onbegrip en
onwetendheid bij de lokale instanties. De gemeente houdt zich uiteraard van de domme, reageert er verder
niet zozeer op omdat het een initiatief is van de CIF, de glasvezel exploitant waaraan ze het netwerk hebben
verkocht. De gemeente wil graag de lusten en niet de lasten. Het CIF weet uiteraard weer niets van

toezeggingen en beloftes door onze Gemeente dat de aansluiting van ALLE inwoners van Albrandswaard uit
de opbrengst van de verkoop van het kabelnetwerk betaald zou worden. Dus die vragen een eigen bijdrage in
hun “haalbaarheidsonderzoek” - hoezo haalbaarheidsonderzoek? We worden gewoon allemaal aangesloten,
het buitengebied net zo goed als de bebouwde kom. Wij betalen ook belastingen (misschien nog wel meer dan
“op het dorp” omdat we het “genot” hebben van het buitenaf wonen) en hebben net zo veel recht op aansluiting
op het snelle glasvezelnetwerk. Dus blijven we het, zeker als belanghebbende, nauwgezet volgen
Reacties Polderkolder 351:
Bedankt voor deze Polderkolder editie 351.
Alleen dit aantal geeft al aan hoe trainerend verschillende overheden kunnen zijn. Als één van de verst weg liggende woningen in het
buitengebied hebben wij dus geen haalbaarheids onderzoeks formulier gekregen. Misschien liggen buitendijks liggende woningen
buiten het zichtsveld of postadres van de gemeente. Hoewel, we moeten wel gewoon alle gemeentelijke belastingen voor het volle
pond betalen.
Het zou EVA en de gehele gemeenteraad sieren als zij de uitspraak van hun wethouder Euser gestand doen. Namelijk het besluit en
belofte dat alle panden in de gemeente Albrandswaard worden aangesloten op het glasvezel net.
Het is helemaal belachelijk natuurlijk dat bewoners buiten de bebouwde kom plotseling gevraagd worden om bereidheid voor het
betalen van een eigen bijdrage.
In de notulen van de desbetreffende raadsvergadering over glasvezel wordt hier in het geheel niet over gesproken.
Trouwens, door de eenzijdige glasvezel aansluiting van de golfbaan bevinden de bewoners aan het einde van de Veerweg zich
plotseling zeer dicht bij deze kabel. Zoveel kunnen die laatste meters toch niet meer kosten.
En er liggen nog diverse lege mantelbuizen voor glasvezel in het buitengebied. Dus graafwerk is ook minder nodig dan de ambtenaren
misschien wel weten.
Kortom, we leven blijkbaar in een gemeente waar wethouders en gemeenteraad last hebben van vroegtijdige Alzheimer. Vrolijk wordt
je er als inwoner van deze gemeente in elk geval niet van
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wij volgen de ontwikkelingen op afstand, maar zijn blij dat U zich zo inzet, door de mail blijven we van de ontwikkelingen op de hoogte.
We fietsen regelmatig met de kl-kinderen door polders en genieten dan van het prachtige landschap, we hopen dan ook dat het niet te
veel gaat veranderen door de plannen van div overheden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ook van een Trouw-lezer en trouwe lezer en polderfan een artikel uit de Trouw ontvangen waarin
Landschapsarchitect en voormalig Rijks Landschapsadviseur Dirk Sijmons, die hier in 2007 een integrale visie
heeft gegeven op het gebied ten zuiden van Rotterdam, en die zijn licht laat schijnen over de Natuur
Netwerken Nederland (voorheen de EHS = Ecologische Hoofd Structuur). Zie bijgesloten pdf…...
Links
Natuur dichter bij de stad kun je op verschillende manieren bereiken….. Wij doen de Polderdag-Scholendag
maar het kan ook anders:Natuur naar de stad:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/18-05-2015/rotterdam-crooswijk-bestookt-met-zaadbommen
Stad naar de natuur: http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-05-2015/kinderen-maken-natuurfilm-op-tiengemeten

Of gewoon een hele boerderij naar de stad brengen en daar laten renderen…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=225134&h=Drijvendeboerderij-in-2016-in-Rotterdam#.VWW7To3z59A
Extra geld van de Provincie, maar niet voor “nieuwe natuur”….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=225407&h=ZH:-extrageld,-maar-geen-nieuwe-natuur#.VWW6W43z59A
Om te laten zien dat de boeren GPS niet alleen op de trekker gebruiken maar ook andere moderne middelen
niet schuwen
http://nos.nl/artikel/2037249-landbouwboer-gaat-de-lucht-in.html?
Serieus of niet - met de bemoeizucht en regeltjes makers bij de overheid zou het me niet verbazen…..
http://nieuwspaal.nl/verplichte-vergunning-voor-barbecue/
Agenda
30 & 31 mei

Kunst- en Atelierroute Albrandswaard

http://www.kunstkring-albrandswaard.nl/

06/06 10:00/14:00

Workshop Prachtvezels De Buytenhof

http://www.debuytenhof.nl/

06/06 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Noordplein - Rotterdam
08/06 20:00 uur
juni/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/08-

10/06 09:00 - 17:00 Excursie NAV korte voedselketens (zie bijlage)
17/06 15:00

Opening Blauwe Verbinding Pendrechtse Molen Zuidelijk Randpark (zie bijlage)

18/06 11:00
onbekend

Tweede Kamer Procedurevergadering Burgerinitiatief. Locatie en toegankelijkheid nog

20/06 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Heemraadplein - Rotterdam
We gaan ons opmaken voor een mooi weekeinde met (hopelijk) goed weer in de polders en bezoekers want
Marjan doet mee aan de Kunst- en Atelierroute en dat betekent altijd een gezellige drukte op ’t Buytenlandt.
Tot een volgende Polderkolder!

353
Beste polderbewoners en belangstellenden,
Veel nieuws over de polders is er niet te melden. Het verslag van de inforematieavond over de Rand van
Rhoon is verder nog niet binnen.
Maar we willen zeker de aandacht vestigen op donderdag 18 juni a.s. Dan mogen de Polderkinderen naar de
Tweede Kamer voor hun Burgerinitiatief.
Polderkinderen naar Tweede Kamer
Donderdag 18 juni a.s. van 11.00-11.45 uur in het gebouw van de Tweede Kamer (Wttewaall van
Stoetwegenzaal) mogen de Polderkinderen alsnog hun Burgerinitiatief toelichten voor een speciale
Kamercommissie, volgens een aparte procedure zoals in gang gezet door de heren Geurts van het CDA en
Smaling van de SP . Deze heren hebben er (net als wij gelukkig en voldoende gezond verstand blijkbaar) grote

moeite mee dat het Burgerinitiatief van de Polderkinderen, dat door ruim 41.500 mensen is ondersteund op
louter procedurele afwijkingen van tafel geveegd is en wil dat de Polderkinderen alsnog gehoord worden.
De vergadering is openbaar, u bent dus van harte welkom (wel paspoort ter identificatie tonen).
Onze boeren en herders op de World Expo in Milaan!
Rotterdam heeft zich kandidaat gesteld voor de World Expo 2025, dus wilden ze zich wel profileren bij de
huidige editie 2015 in Milaan. Diverse zaken zijn daar ten tonele gevoerd en de stad heeft natuurlijk veel te
bieden.
Maar ook buiten de stad is er veel te zien natuurlijk en veel natuurlijks te zien. Isabelle Boon, vorig jaar de
polders een jaar lang gevolgd en in beeld gebracht, exposeert daar - en doet dat als volgt:
Onze schaapskudde en schaapsherder Cees van de Sman die in de regio en de stad de dijken en bermen
onderhoudt…..
http://worldexpomilaan2015.nl/nl/expo-online/#/city-sheep
Het bedrijf van de familie Kooiman van de Koedood die met zijn aardappelen op de plaat en papier is
vastgelegd
http://worldexpomilaan2015.nl/nl/expo-online/#/family-affair
En uiteraard Adjan Vos van de Vossenburg die op een heel aparte manier de groene asperges vers van het
land haalt voor verkoop aan huis en levering aan regionale restaurants
http://worldexpomilaan2015.nl/nl/expo-online/#/dyi-drive
Het complete overzicht van Isabelles inzending vindt u hier:
http://worldexpomilaan2015.nl/nl/expo-online/#/
Meer over de WorldExpoMilaan en het thema Share - Grow - Live vindt u hier
http://worldexpomilaan2015.nl/nl/#/
Feestelijkheden opening Blauwe Verbinding (BV)
Gisteren ook ter sprake geweest tijdens de inleiding over de Rand van Rhoon, de Blauwe en de Groene
Verbindingen in het ons omringende gebied. De Groene Verbinding (die witte netkousbrug van 35 miljoen) is
inmiddels open en in gebruik, en op 17 juni wordt ook de Blauwe Verbinding, althans dat deel wat klaar is in
het Zuidelijk Randpark, officieel open gesteld. Het “schone” water vanuit de Oude Maas kan straks zo door de
diverse watergangen en tunnels vanaf de Zuidpolder bij Barendrecht en gemaal Breeman via de Koedood,
langs Portland onder de A-15 door naar Rotterdam-Zuid stromen vice versa. Met diverse kunstwerken om het
her en der op peil te houden inclusief vis- en watertrappen, sluizen, dijken, wegen en andere obstakels die het
oorspronkelijk bedachte recreatieve kanotochtje tot een kluunachtige klim- en klauterpartij maken.
Ontspanning door inspanning moet u maar denken.
LINKS
Over de waterkwalitiet op ons eiland en de omringende - bericht van het Waterschap
http://www.wshd.nl/nieuws/2015/05/vissen-en-planten-doen-het-goed-op-ijsselmonde.html
Nog een nuttige link voor het Waterschap - melden van ongedierte….
http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/meldingen.html
In het kader van de wandelroutes welke o.a. in het Boerenalternatief zijn opgenomen dit nieuwtje
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/nieuw-toeristisch-overstappunt-bij-rhoonsegrienden_47482.html

Even aangeven hoe Natuurmonumenten aan kapitaal komt en daarbij nog eisen kan stellen ook…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-06-2015/tientallen-hectares-extra-groen-voor-rotterdam
Als gedeputeerde, die o.a. het Buijtenland van Rhoon in portefeuille had, nu weg maar er is altijd wel wer een
baantje
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-06-2015/govert-veldhuijzen-waarnemend-burgemeester-gorinchem
Mensen denken bij stadslandbouw aan nostaligisch, gezellig, ouderwets….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=226706&h=Stadslandbou
w_geen_garantie_gezelligheid#.VXx3SI3z59A
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=226287&h=Isabelle_Diks
_leidt_'Landbouw_in_Verbinding'#.VXx4y43z59A
Landbouwbudget is daar dus niet voor bestemd zoals eerder bedacht…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=226493&h=Plasterk:_gee
n_geld_landbouw_naar_stad#.VXx4C43z59A
AGENDA:
17/06 15:00
Opening Blauwe Verbinding Pendrechtse Molen Zuidelijk Randpark (zie bijlage) en hier
http://www.buijtenland.nl/nieuws/347
18/06 11:00

Tweede Kamer Procedurevergadering Burgerinitiatief. Zie bijlage

20/06 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Heemraadplein - Rotterdam
29/06 20:00
Gemeenteraadsvergadering
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-juni/17:00
Dat was het wel weer voor deze keer - tot donderdag in Den Haag, elders of tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het is buiten druilerig en vochtig - niet echt tijd voor buitenactiviteiten maartijd voor een kort bericht over ons
bezoek aan de Tweede Kamer en andere ontwikkelingen in de polders om ons heen die het melden waard
zijn.
Polderkinderen met Burgerinitiatief Buijtenland van Rhoon in de Tweede Kamer
Met een volgepakte publieke tribune was het afgelopen donderdag 18 juni voor de Polderkinderen de
gelegenheid om de Tweede Kamerleden, van de verschillende politieke partijen die het Buijtenland van Rhoon
in portefeuille hebben, te overtuigen van hun Burgerinitiatief en het toelichting te geven op de petitie. Over het
niet ontvankelijk zijn van die bijna 42.000 steunbetuigingen ging het minder, het ging meer over het
inhoudelijke van de zaak. En dat bleef toch weer veelal steken op het advies Veerman afgezet tegen het
Boerenalternatief (plan van de boeren samen gemaakt met het Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en
Louis Bolk Instituut). Er waren wat vragen over en weer van de vier (!) aanwezige politici die ook weer onder
tijdsdruk stonden vanwege een plenaire zitting in de Tweede Kamer waarbij ze present moesten zijn. Maar de
heren Heerma (VVD), de Vries (PvdA), Smaling (SP) en initiatator/voorzitter van deze bijzondere
procedurevergadering Geurts (CDA) vroegen toch vooral om samenwerking en overleg. Kom uit de
schuttersputjes en haal de hakken uit het zand werd er gezegd en dat men daarover ook met de Provincie in
gesprek zou gaan. Van mijn kant mocht ik inbrengen dat de boeren en bewoners niet in een putje zitten, maar
op eigen kosten en op eigen initiatief een plan hebben opgesteld, dus zeker niet onwelwillend zijn om te

praten. Het Boerenalternatief is namelijk het enige uitgewerkte plan met een kosten/baten analyse, financieel
maar ook op duurzaamheid onderbouwd dat bijdraagt aan hogere biodiversiteit dan de provinciale plannen.
Dat volgens de boerenplannenmakers derhalve ook PKB-proof is en daardoor gehonoreerd zou moeten
worden. En niet gedeeltelijk zoals Veerman in zijn advies aangeeft, maar helemaal omdat het plan als totaal is
opgebouwd met een kop en staart. Onder wie in de nieuwe Gedeputeerde Staten samenstelling het dossier
komt te liggen is nog niet helemaal uitgesproken, maar de verwachting is dat dit bij Gedeputeerde Han Weber
(D 66 - Groen en Water) zou zijn. Door de volksvertegenwoordigers werd aan boeren en aanwezige
provinciale kaderleden een oproep gedaan om weer met elkaar om de tafel te gaan om de verschillen in het
advies Veerman en het Boerenplan in kaart te brengen en consensus te vinden om daarna het proces verder
in gang te zetten. De inbreng van de Polderkinderen en bewoner Ab Greijn heb ik bijgesloten. Wordt dus
vervolgd…
Vooruitlopend op de gang naar de Tweede Kamer maakte TV Rijnmond deze reportage
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=29 >>> https://vimeo.com/131122335
Een van de aanwezige boeren legde een deel van de bijeenkomst in de Tweed Kamer op fim vast
https://vimeo.com/131340269
Mooie film over de Polders en Grienden
Jos van der Bent maakte een prachtige film over de polders van Rhoon, Klein Profijt en de Carnisse Grienden.
De 'Jungleroute' is zeker het kijken waard! https://youtu.be/fqDajTrPa6g
Ontwikkelingen Albrandswaard-Noord
Dit gebied heeft niet direct met ons te maken maar is wel illustratief van hoe de ontwikkeling met de polders
zou kunnen gaan als je de natuurlobby zijn gang laat gaan en zin geeft. Zoals bijvoorbeeld in het gebied
ruwweg omsloten door Kle9idijk - Distripark - Dorpsdijk - Stationsstraat. Want daar moest perse een recreatief
gebied worden aangelegd ten koste van een aantal landbouwpercelen. Er zijn bossen en struiken aangeplant
met daarin een netwerkje aan ruiter- en wandelpaden en zo is er nieuwe natuur gemaakt waarin ook
gerecreëerd kan worden. Maar de beheerder daarvan, Staatsbosbeheer, heeft inmiddels geen centen meer
om het gebied te onderhouden. Dus wat zie je nu na een paar jaar na de aanplant en inrichting. Er wordt niet
meer gemaaid en onderhouden, de distels en andere onkruidsoorten zaaien uit dat het een lieve lust is
(behalve voor wie er in de buurt woont) en het wordt één grote chaos. Staatsbosbeheer trekt de handen er van
af en wil in geen geval de verantwoordelijkheid meer dragen. Want stel dat er iemand een ongeluk krijgt te
wijten aan het achterstallige onderhoud… Dat willen ze niet op hun geweten hebben, dus hebben ze alle
bordjes weggehaald bij de ingang. Je kan dus overal gewoon weer fietsen, paardrijden, motorcrossen noem
maar op want er is geen boswachter meer die toezicht houdt en er wordt ook niet meer gehandhaafd. Het is
gewoon een natuur niemandsland geworden waar je in het najaar mooi en goedkoop je voorraad open
haardhout aan kunt vullen. En daar moet een boer dus voor wijken……
Voor het gebied is inmiddels wel een bestemmingsplan uitgedokterd waarover de commissie en later
gemeenteraad haar oordeel uit zal spreken.
In de vergadering van 22/06 https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2015/22juni/20:30 op de agenda - zie ook de stukken daar in bijlage.
Ontwikkelingen Polder Albrandswaard
Daar wordt de beoogde samenwerking van bewoners en initiatiefnemers met gemeente en provincie ook
behoorlijk op de proef gesteld. Er ligt een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied nu ter inzage, maar die
kunnen zeker nog niet iedereen bekoren. Begonnen met een aantal bewoners die zich middels een Vereniging
Albrandswaards Landschap organiseerden om zo volwaardig gesprekspartner te zijn en betrokken in een
toekomstvisie en ontwikkelingsplan, is de oorspronkelijke samenwerking en saamhorigheid inmiddels wat
achterhaald. Het draait tenslotte altijd uit op geld en eigenbelang, hoe ideëel de plannen ook mogen zijn. Je
ziet altijd dat mensen teleurgesteld (moeten) worden die dan beroep aantekenen.

Dus ligt er nu wederom en bestemmingsplan ter inzage http://www.albrandswaard.nl/wonenwerken/bestemmingsplannen_46601/ en daar komen inmiddels ook de eerste zienswijzen al op binnen bij de
gemeente zo lezen we bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 30 juni a.s.
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-juni/20:00 .
Ontwikkelingen Rand van Rhoon
Daar is verder nog geen nieuws over te melden, we wachten op de verslaglegging en verdere vervolgstappen
van de Gemeente in dit dossier. Maar zoals hierboven geschetst is het zaak goed de vinger aan de pols te
houden om ieders belangen voldoende te waarborgen, want voor je het weet zijn er onomkeerbare
ontwikkelingen waar niemand op zit te wachten.
Ontwikkelingen rond Rotterdam
Weer typerend voor de gemeente Rotterdam en het niet bekend zijn met hun achtertuin op IJsselmonde : het
land- en tuinbouwgebied dat het dichtst bij Rotterdam ligt komt blijkbaar weer niet in beeld als ze plannen gaan
maken voor de toekomst… Zijn we soms al afgeschreven? Doen we hier niet meer mee of zo?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=227216&h=Rotterdamzoekt-agrari%C3%ABrs-voor-masterclass#.VYbcaY3z59A
LINKS:
Nog een voorbeeld van willekeur waarbij de provincie in de Hoekse Waard wel biodiversiteit binnen
commerciële akkerbouw ondersteudn en hier niet
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=227149&h=DeHoeksche-Boer-maakt-het-Waard-gestart#.VYbeUo3z59A
De Blauwe Verbinding in en rond het Zuiderpark is afgelopen week geopend…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-06-2015/eerste-deel-vaarverbinding-bij-pendrechtse-molen-geopend
Nogmaals het verhaal van de Polderkinderen en boerenvoorman Adjan Vos op TV Rijnmond
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-06-2015/polderboer-we-zijn-niet-tegen-natuur
En de weergave ervan in het weekblad De Boerderij
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2015/6/Polderkinderen-spreken-met-Tweede-Kamer-1778704W/
En een artikel in de Dichtbij over de ontwikkelingen door de jaren heen
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/4047919/moddergooien-in-het-buijtenland-agrariers-vs-de-rest.aspx
AGENDA:
22/06 20:30
Commissievergadering B&A https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/BeraadAdvies-Ruimte/2015/22-juni/20:30
27/06 hele dag
Zorgboerderij De Buytenhof wol vilten en spinnen en vlinders vlechten - meer info
http://www.debuytenhof.nl/
27/06 10:00 - 16:00 Poldermarkt in Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
29/06 19:30
Commissie raadsvergadering B&A https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/BeraadAdvies-Planning-Control/2015/29-juni/19:30
30/06 20:00
Gemeenteraadsvergadering
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-juni/20:00
04/07 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Noordplein - Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/

06/07 18:00
Gemeenteraadsvergadering - begroting
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/6-juli/18:00
18/07 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Heemraadplein - Rotterdam
Dat was het wel weer voor deze keer - een mooie Vaderdag verder en geniet van de langste dag en het begin
van de zomer voor zover mogelijk…..
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Goedenmiddag Polderbewoners en belangstellenden,
De zomer staat voor de deur en we wachten de ontwikkelingen maar af. Maar daar het leven in deze 24/7
economie gewoon doorgaat en er bij de boeren ook geen zomervakantie is, blijf ik toch ook maar even in de
lucht met mijn Polderkolder. Om, wat er eventueel aan nieuws en ontwikkelingen is, met u te delen, te
beginnen vandaag en morgen met het Boerol Festival in Midden-Delfland / Maasland : Cultuur in de Polder !
Burgerinitiatief Polderkinderen…. En hoe nu verder?.....
(Een deel van) de Tweede Kamer heeft de Polderkinderen, initiatiefnemers voor het Burgerinitiatief Red
Polders Rhoon, aangehoord en er op aangedrongen dat er overleg en een vervolg komt met als insteek de
grenzen te verkennen waarom het alternatieve plan van de boeren, bekend als het Boerenplan van de
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, niet zou kunnen voldoen aan de PKB. Zij claimen dat het,
proefondervindelijk en met “bewijs” uit andere gebieden door onafhankelijk onderzoek gestaafd, voldoet aan
de PKB (Planologische Kernbeslissing) terwijl de uitvoerende instanties zeggen van niet. Waarin zit dan dat
verschil, omdat het Boerenplan veel hogere natuurdoelen haalt met meer biodiverse ambities dan het
oorspronkelijke plan van de provincie. Niet voor niets stelt het advies van Veerman dat het Boerenplan als
hoofdbestanddel voor de toekomstige inrichting van het gebied zou moeten dienen. Maar omdat het niet hun
plannetje is houdt de ambtenarij van de Provincie de boot af en weigert het tot nu toe serieus te onderzoeken
of er over te praten. En dat is heel jammer, want met elkaar zou je stappen kunnen maken - de boeren hebben
op eigen initiatief en uit eigen portemonnee dit plan op laten stellen (“komen jullie zelf maar met een plan” - dat
heben ze gedaan dus), maar vervolgens wordt daar totaal niet op gereageerd. Dus als de Tweede Kamer het
heeft over “schuttersputjes verlaten” moeten ze beginnen op het Provinciehuis, want de boeren en bewoners
hier zijn daar al lang uit geklommen om te werken aan een oplossing. Zie ook de bijlage…..
Hedwigepolder en Digna Sinke
Ik heb u al eerder meegenomen en geattendeerd op het werk van deze documentaire maakster, o.a. met haar
drieluik over Tiengemeten. Over de teloorgang van een hele gemeenschap ten koste van nieuwe gemaakte
natuur verschenen drie documentaires in 2001, 2006 en 2010. Ongeveer parallel aan de nieuwe natuur
ontwikkelingen hier, met dat verschil dat Natuurmonumenten daar alles heeft doorgedrukt en we hier nog
“moeten” beginnen.
Voor meer info zie o.a. http://archief.tiengemeten.com/html/any/nieuws en zie ook haar website
http://www.dignasinke.nl/TG%20en%20de%20tijd.htm
Nu zal ze een documentaire gaan maken over de Hedwigepolder, of eigenlijk nog meer over de
achterkamertjespolitiek en verborgen agenda’s. Klinkt allemaal heel bekend, zoals ook hier met onze
polders…..
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/digna-sinke-filmt-gekonkel-hedwigepolder-1.5027582
Nog meer ontpoldering in Zeeland - nu in Perkpolder (Zeeuws-Vlaanderen)
Als Nieuwsbrieflezer van “Red onze Polders”, kreeg ik de volgende mail binnen:

Vanavond donderdag 25 juni wordt om 19 uur een bres, een gat in de zeedijk bij Perkpolder gegraven. Het zeewater kan
binnenstromen. Dit wordt gepresenteerd als zijnde een feestelijk gebeurtenis voor uitgenodigde gasten.Voor “Red onze
Polders” is dit een zeer zwarte dag. Deze daadwerkelijke eerste ontpoldering roept bij ons grote afschuw op. Het is voor
velen van ons een heftige gebeurtenis. Te heftig om een kijkje te nemen.
Het gaat over dit project: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/aannemer-maakt-bres-in-dijk-planperkpolder-1.4887732
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/ontpoldering-begint-westerschelde-stroomt-nieuw-natuurgebied-bijperkpolder-binnen-1.5031999
VPRO Zomergasten 2015
Op zondag 16 Augustus is Adriaan Geuze te gast, de bekende landschapsarchitect van Buro West8 te
Rotterdam die zich o.a. ook druk maakt over de polders in het buitengebied van Rhoon en het ontpolderen in
het algemeen. Diverse malen en op TV heeft hij daar ook een pleidooi voor gehouden (zie dit verslag rond
2:30 https://player.vimeo.com/video/80611304 ), wellicht doet hij dat in dit programma ook.
VPRO Zomergasten wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong, op de zondagavond in een serie van zes
uitzendingen met o.a. ook burgemeester Aboutaleb (26/7), schrijver Peter Buwalda (02/08), Filosofe Simone
van Saarloos (09/08), Annejet van der Zijl (23/08) schrijfster en biografe van o.a. Freddy Heineken, Annie MG
Schmidt en Prins Bernard en tot slot Damiaan Denys (30/08) psychiater en filosoof. Een mooie line-up en
aanrader om te kijken.
Cultuur in de Polder - het Boerol festival in Maasland
De achtste editie van Boerol vindt plaats op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 juni 2015. Op vrijdagavond zijn
er voorstellingen om 20.00 uur en 21.15 uur en op zaterdag vindt Boerol plaats tussen 10.30 uur en 19.00 uur.
Voor degenen die het nog niet kennen: Boerol is hèt cultuurfestival in de polder met theater, beeldende kunst,
film, kinderactiviteiten, poëzie en natuurlijk veel muziek. Boerol is voor jong en oud en op de zaterdag
helemaal gratis. De sfeervolle locatie is midden in de polder, op het terrein van boerderij Het Kraaiennest,
gemeente Midden-Delfland (net over de grens van De Lier).Veel meer informatie over Boerol vind je elders op
de website http://boerol.nl/nieuws/
Historische Landbouwdag zaterdag 12/09/2015
Dit jaar hebben we geen Polderdag georganiseerd, maar hadden we de primeur van een Voorjaarsdag. Echter
er is wel degelijk een ander Landbouwspektakel in de polders waar we aandacht voor willen vragen, namelijk
de Landbouwdag op 12 september 2015 a.s.. Gestoeld op historische basis, eigenlijk gebaseerd op de
landbouw uit vroeger tijden, heel nostalgisch allemaal maar er komen ook moderne tractoren naar toe. Noteer
de datum alvast.
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw
Evenement:
https://www.facebook.com/events/898467856881007/
Website:
http://www.historische-landbouwdag-rhoon.nl/
Bomen over dijken en lanen…..
Ik mag me als vrijwilliger ook bezig houden met de aankleding/stoffering van ons landschap. Als Bomenridder,
een term die wellicht op de lachstuipen werkt, maar die wel staat voor een serieuze zaak. Want Bomen en
openbaar groen zijn doorgaans het slotstuk van elke begroting en vaak is het omzagen makkelijker dan
onderhoud plegen. Vandaar zomaar even twee voorbeelden van wat wij doen en die ook verband houden met
het landschap en aankleding . Allereerst de kapvergunning die het Waterschap had aangevraagd voor 134
bomen langs wegen en dijken in de polders van Rhoon. Daar is met succes, en in samenwerking met de
Gemeente, tegen geprotesteerd en hebben we een regeling kunnen treffen dat er herplant zal gaan worden.
Minstens gelijke aantallen om de laanstructuur op de dijken en wegen te handhaven, als het kan nog meer
want er komen meetsla sprietjes terug voor volwassen grote bomen. Maar de herplant is in elk geval

toegezegd…. http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/waterschap-gaat-134-bomenherplanten_47849.html
http://www.bomenriddersalbrandswaard.nl/nieuws/69/resultaat-door-overleg
Een ander verhaal is het voornemen van de Provincies om, vanwege een of andere duistere Europese
regelgeving, alle bomen te kappen die binnen een “veiligheidszone” van provinciale wegen staan vanwege
gevaar voor het verkeer. Als de auto’s te hard rijden en uit de bocht vliegen kunnen ze op een boom klappen.
Lijkt me dat de bestuurder dat zelf opzoekt en zich aan de snelheid dient te houden. Dus zijn we daar tegen,
want dat zou in Zuid-Holland alleen al 6000 bomen betekenen die worden omgehaald, zoals o.a. langs de
Groene Kruisweg. Onzin natuurlijk, dus bij deze een oproep om de petitie hiertegen te tekenen. Meer info op
de website:
http://www.bomenriddersalbrandswaard.nl/nieuws/70/kap-bedreigt-6000-bermbomen
LINKS
Het Zuid-Hollands Landschap heeft er weer een polder bij om te onderhouden, de inmiddels onder water
gezette Sophiapolder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=227597&h=Zuid-Holland:Sophiapolder-verkocht#.VYxCso3z59A
Misschien kunnen ze hier ook een bod op doen - is ietsje groter maar dan heb je ook wat…..
http://www.foodlog.nl/artikel/grootste-boerenbedrijf-ter-wereld-staat-te-koop/
Je zou het “de ver van je bed show” kunnen noemen, maar het hoort ook bij de Delta Natuur, de Biesbosch
dus vandaar
http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-06-2015/biesboschmuseum-geen-puist-het-landschap-meer
De onlangs geopende Blauwe Verbinding is nu ook via een app te downloaden en offline te gebuiken op
smartphone etc.
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/blauwe-verbinding-met-app/2/1741
Bij de Provinice staat op één pagina genoemd o.a. Agrarisch Landschap, Natuur, Recreatie en Water - denk
dat deze wel over ons Buijtenland gaan
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/
Maar voor hetzelfde geld is dit anders. Het blijft tenslotte een ambtelijke organisatie, maar qua portefeuilles
zouden wij onder Han Weber vallen
http://coalitieakkoord.zuid-holland.nl/node/757
Op de PZH site, welke dit jaar in een nieuw jasje is gestoken, ook nog “nieuws” (half jaar oud slechts) over het
Buijtenland van Rhoon
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/buijtenland-rhoon/
De header hiervan is een plaatje van de wijk Carnisselande te Barendrecht - dus het kan nog slechter als de
site www.buijtenland.nl
En gisteren is de Commissie bij elkaar geweest om te praten over de uitwerking op hoofdlijnen van het
Coalitieakkoord. Over onze polders verder geen nieuws…..
https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/Hoofdlijnenakkoord_Zuid_Holland_benieuwd_naar_de_uitwerking
AGENDA
26 & 27/6

Boerol Festival Midden-Delfland

http://boerol.nl/programma/theater

27/06 hele dag
Zorgboerderij De Buytenhof wol vilten en spinnen en vlinders vlechten - meer info
http://www.debuytenhof.nl/
27/06 10:00 - 16:00 Poldermarkt in Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
29/06 19:30
Commissie raadsvergadering B&A https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/BeraadAdvies-Planning-Control/2015/29-juni/19:30
30/06 20:00
Gemeenteraadsvergadering
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-juni/20:00
04/07 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Noordplein - Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
06/07 18:00
Gemeenteraadsvergadering - begroting
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/6-juli/18:00
18/07 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Heemraadplein - Rotterdam
16/08 20:00

Zomergasten VPRO met Adriaan Geuze
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er zit weer wat beweging in het hele polderproces als ik dat mag zeggen. Vanuit de Provincie worden “tekenen
van leven” gegeven en ook in politiek Den Haag is men voor het zomerreces nog wat zaken op de rails gaan
zetten.
Mail van de Programmamanager Het Buijtenland van Rhoon
Bijgaand treft u aan een brief van gedeputeerde Weber van de provincie Zuid-Holland, waarin hij ingaat op het
vervolg op het advies Veerman voor het Buijtenland van Rhoon. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
belanghebbenden via deze mail te berichten. Uiteraard kunt u op de inhoud van de brief reageren. Zie
daarvoor de adressen in de brief zelf.
Mocht u hem als belanghebbende dus niet ontvangen hebben van Ir. Bert Jacobs dan heb ik hem voor u
bijgesloten. Het is een vervolgstap na het advies dat destijds is opgesteld door Veerman - en de gedeputeerde
spreekt gelukkig ook over het ADVIES van Veerman in plaats van over het PLAN VEERMAN waar de Tweede
Kamer over repte.
De inhoud spreekt denk ik voor zich. Er is weer een nieuwe commissie met wijze mannen benoemd
(kwartiermakers) om het proces vlot te trekken en een “coöperatie voor gebiedsontwikkeling Buijtenland van
Rhoon” op te tuigen.
Deze kwartiermakers zijn de heren Co Verdaas (oud-kamerlid en oud- gedeputeerde), Jan de Groot (oudbestuurder WLTO) en Jan Jaap de Graaf (oud-algemeen directeur Natuurmonumenten).
Zij gaan zich inlezen en inwerken en komen dan na de zomer naar het gebied om kennis te maken met
belanghebbenden.

Gedeputeerde Han Weber zelf zal al eerder naar Rhoon afreizen om, vooruitlopend op de kwartiermakers, met
de boeren als grootste belanghebbenden in gesprek te gaan.
Het Buijtenland van Rhoon in de Tweede Kamer
Het onderwerp komt na het zomerreces terug op de agenda van de vaste Kamercommissies voor
Infrastructuur en Milieu. De commissie heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een brief gestuurd
waarin zij vraagt om de laatste stand van zaken m.b.t. het project. Zij verzoekt de minister daarbij ieder geval
toe te lichten hoe zij het vervolgtraject voor dit gebied ziet en welke rol zij daarin voor de provincie ZuidHolland voor ogen heeft. Ik heb de brief voor u bijgevoegd. Of er intussen al ruggespraak is geweest tussen de
minister, staatsecretaris en de gedeputeerde Weber is mij niet bekend, maar gezien zijn initiatief (brief naar de
belanghebbenden en aanstelling kwartiermakers) zou dat zomaar er geweest kunnen zijn. Het zou anders wel
heel toevallig zijn dat de commissie de minister vraagt om een vervolgtraject en dat er nu opeens zoiets in
gang wordt gezet zonder dat de minister ervan af weet. Maar het is politiek en het is Den Haag dus kijk ik na al
die jaren nergens meer vreemd van op……
Bericht over onze Schaapherder
Op de Polderdag en bij de Voorjaarsdag maken ze deel uit van het programma: de schaapskudde en honden
van Cees en Margo van der Sman die de bermen en dijken in en rond Rotterdam beheren. Op een natuurlijke
manier met duurzame grasmaaiers om de zaak onder controle te houden werken ze vanuit huin “schaapskooi”
aan de Slotvalkesteinsedijk. In “De Rotterdammert” verscheen een leuk artikel over hun bezigheden dat ik u
niet wil onthouden onder de titel : “bikkelen en grazen langs de A-16” ….
http://www.derotterdammert.nl/nieuws/reportages/bikkelen-en-grazen-langs-de-a16/
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Goedenavond fam. Warnaar.
Na een vakantie van 2 maanden fietste ik gister weer eens door de polder. Ik heb een vraag wat gebeurt er in de
omgeving van de Leidingstraat/Poelweg in de Rhoonse polder er staan daar allerlei machines.. ook is het land , wat altijd
bebouwd was met een gewas helemaal kaal. Naar aanleiding van de polderkinderen wil ik toch wel op merken waar is
onze democratie. Den Haag is toch wel heel ver van de werkelijkheid af. Ik vind dat de provincie erg elitair is. Zij hebben
dingen bedacht en daar moet een ieder maar naar luisteren. En dat is niet goed
Met vriendelijke groet
Reactie redactie: De leidingstraat is, zoals we al eerder hebben bepleit, gewoon een industriële zone door
onze polder die nooit zal kunnen voldoen aan de doelstellingen die ooit op papier zijn ingetekend voor dit
gebied. Of het nu natuur, natte natuur of recreatie is, die leidingstraat zal daarin altijd een verstorende factor
blijven die ook nog eens regelmatig wordt open gegraven. Zoals vorig jaar en ook nu weer zie je de mensen
van HAK pijpleidingen en andere bedrijven regelmatig graven in het tracé. Waarschijnlijk zal dit werk gepland
zijn geweest en is het deel bij de leidingstraat daarom niet uitgegeven in de verhuur aan een boer dit seizoen.
En blijven we dus tegen een kale akker kijken……maar hopelijk is het gegraaf na dit jaar voorbij (de patrijzen
die daar huisden zie ik ook niet meer), kan er volgend seizoen weer een gewas geteeld worden en wordt het
weer verpacht aan een agrariër.
LINKS
De Schiezone en Vlinderstrik waren onderdeel van de 750 ha - als natuur- en recreatiegebied bestemd maar
straks……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-06-2015/verbinding-a13a16-geeft-schonere-lucht

De Tour de France in het Hollandse Polderlandschap
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=227961&h=Volop-boerenlangs-Tourparcours#.VaJ4iI3z59A
Drijvende veebedrijven in de Rotterdamse haven. Hier opdoeken en in de stad beginnen - waar zit het
verstand…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=227657&h=FinancieringFloating-Farm-in-Rotterdam-rond#.VaJ5PI3z59A
In Londen doen ze het nog gekker - daar gaan ze ondergronds…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4091512/2015/07/01/Ondergronds-tuinieren-schiet-wortel-inLonden.dhtml
AGENDA
18/07 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt - Heemraadplein - Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/home/
01/08 10:00 - 17:00 Rotterdamse oogstmarkt Noordplein Rotterdam
16/08 20:00

Zomergasten VPRO met Adriaan Geuze

29/08 10:00 - 17:00 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/2015/01/poldermarktpoortugaal.html
12/09 10:00 - 20:00 Historische Landbouwdag Rhoon www.historische-landbouwdag-rhoon.nl of
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw?fref=ts
14/09 20:00
september/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/14-

Mooie zomervakantie gewenst
Zelf zal ik deze zomer in en rond het huis verblijven omdat ik een ingreep moet ondergaan aan mijn enkel. Dus
zal ik niet actief en mobiel zijn om activiteiten en evenementen te bezoeken, en zal qua nieuwsgaring en feiten
afhankelijk zijn van de bladen, mail, internet en telefoon. Verder zal het, nu we gaan wachten op de
kwartiermakers na de zomer, verder wat rustiger zijn in- en rond de polders denk ik. En zal derhalve de
verschijningsfrequentie van dit medium minder zijn. Maar in geval van nieuwe ontwikkelingen zal ik u weer
informeren…… Fijne en mooie dagen gewenst!
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Een hele goede en mooie dag allemaal,
We zijn weer thuis en vanuit de rolstoel met het gipsen pootje omhoog kunnen we de computer weer leeg
lezen en heb ik wat zaken voor u bij elkaar gezet. Zo is er een verslag over de informatieavond Rand van
Rhoon beschikbaar gekomen en zijn er nog wat andere zaken te melden rond de polders.
Brief Tweede Kamer over Buijtenland van Rhoon
De laatste Polderkolder was de deur nog niet uit of “toevallig” kwam er ook opeens een brief (bijgesloten)
vanuit de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer om hen te informeren over de stand van zaken. Waarin de
Provincie dus wordt aangespoord om een gebiedscooperatie op te zetten en waarin te lezen is dat de
Provincie inmiddels al 100 ha in bezit zou hebben. Over de “kwartiermakers” voor zo’n gebiedscoöperatie heb

ik u vorige keer al geïnformeerd en er zijn nogal wat reacties op de samenstelling daarvan gekomen. Ik denk
dat er voor alles wat te zeggen is, dat niemand van onbesproken gedrag is en dat ook hier mensen een
herkansing moeten krijgen als ze in het verleden fouten hebben gemaakt. Alleen is het weer de zoveelste
commissie en praatgroep die weer aan de slag gaat tegen een X honorarium betaald door de Staat, terwijl er
een compleet uitgewerkt plan ligt dat betaald is door de boeren uit eigen zak en miljoenen bespaart op
inrichting, onderhoud en aankoop gronden. Hopelijk komen de wijze mannen ook tot het besef dat ze het wiel
niet opnieuw hoeven uit te vinden.
Ook toevallig kwam op deze maandag 13 juli de gedeputeerde Han Weber op bezoek bij de boeren in het
Buijtenland van Rhoon om zijn visie toe te lichten en de kaders te bespreken waarbinnen de wijze mannen
moeten gaan opereren. Dus wederom gaan ze van bovenaf via een groep kwartiermakers zaken opleggen in
plaats van bottom-up met de mogelijkheden die de boeren bieden aan de slag te gaan.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=228866&h=BoerenRhoon-willen-praten-over-inhoud#.Va4vaa7z59A
De Rand van Rhoon
Op 26 mei j.l. ging de gemeente Albrandswaard in gesprek met bewoners en belanghebbenden binnen het
gebied aan de westkant van het Buijtenland van Rhoon (tegen de dorpskern aan) dat strekt van de Groene
Kruisweg tot aan de Essendijk. Tijdens dit overleg werden knelpunten en wensen voor het gebied benoemd en
was er ruimte voor vragen en opmerkingen voor beide kanten. In een ongedwongen sfeer is er veel informatie
opgehaald door de gemeente en dit heeft sterk bijgedragen aan het beeld van het gebied. Op 22 juni heeft een
vergelijkbare sessie met een aantal raadsleden plaatsgevonden. De resultaten van de gesprekken op 26 mei
en 22 juni zijn overzichtelijk gebundeld en te vinden op de website van de gemeente Albrandswaard. De roze
‘post-its’ zijn opmerkingen die door tijdens de bewonersavond zijn gemaakt en de gele ‘post-its’ zijn
opmerkingen die door raadsleden zijn geplaatst. U kunt de resultaten en de presentatie van 26 mei hier vinden
(zie onder “Bijeenkomsten).
Onder dat hoofdstuk ziet u de presentatie, wensen en opmerkingen terug van de deelnemers
http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/rand-van-rhoon_47421/item/bijeenkomsten_48238.html
Uitwerking
Dit breed scala aan informatie legt een mooie voedingsbodem voor een passende visie voor het gebied. Om
goed inzicht te krijgen in de onderwerpen die leven bij de omgeving wordt deze informatie nu per thema
verwerkt en worden de verschillende opmerkingen samengevat.
Koers bepalen
De uitgewerkte informatie wordt voorgelegd aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. Zij krijgen
daarmee inzicht in de onderwerpen die spelen binnen het gebied en kunnen zo op hoofdlijnen de koers
bepalen voor de te ontwikkelen visie voor de Rand van Rhoon. Het college en de raad zullen zich na het
zomerreces buigen over de kwestie. Nadat de richting voor de visie is bepaald, worden belanghebbenden en
betrokkenen opnieuw benaderd voordat de visie Rand van Rhoon verder uitgewerkt wordt.
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben of graag meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Tim
Endlich, Adviseur Communicatie Projecten Projecten Gemeente Albrandswaard tel.: 010 5061771 |
0653505673
Polder Albrandswaard
Daar is momenteel een hele discussie over gaande waarmee ik u niet verder al te veel zal vermoeien. Het gaat
allemaal om vertrouwen als je met elkaar plannen maakt, en dat is op diverse fronten geschaad zo blijkt uit de
diverse stukken en publicaties die ik zijdelings of direct binnen krijg. Er zou sprake zijn van bevoordeling,
vriendjespolitiek, een politiek spel met dubbele petten noem maar op - een opgestoken wijsvinger nogmaals
om goed in de gaten te houden hoe we dat voor de Rand van Rhoon (zie chapiter hierboven) NIET moeten

gaan doen met elkaar…… Meer over de verwikkelingen in en rond die polder leest u in de nieuwsbrief van het
VAWL http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=53&wysijap=subscriptions&user_id=1045
PAL-symposium ‘Groene Hart: feit of fictie?’
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland organiseert wederom een sympoasium,
dit keer over het Groene Hart. Diverse sprekers zullen hun visie kenbaar maken en daar kan over gepraat
worden met elkaar. Datum is op vrijdag 28 augustus 2015 van 13.00-15.00 uur in Fort Wierickerschans
Met inlooplunch vanaf 12.15 uur. Meld u via deze Link snel aan! Meer info op de website van de PZH
http://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda/@11164/palsymposium-281215/
Opening Blauwe Verbinding
Heb ik bij u aangekondigd op 17 juni, maar daarbij is ook nog te melden dat de route momenteel met wat
kunstwerken wordt aangegeven. “Hufterproof” bewijzering met kunstzinnige borden en blauwe tegels in de
straat moeten de mensen duidelijk maken hoe ze van Barendrecht naar Rotterdam-Zuid kunnen peddelen vice
versa. Daarnaast ook een verslag van de opening van de Zuidpolder in Barendrecht ook onderdeel van die
Blauwe Verbinding.
http://www.rotterdam.nl/bijzonderebewegwijzeringlangsblauweverbinding en ook hier
http://www.rotterdam.nl/volgendefasezuidpolderonderdeelvandeblauweverbinding
LINKS
Een nieuwe app met daarop de recreatieve routes op IJsselmonde kan nu gedownload worden. De Routeapp
van Abellife
http://www.rotterdam.nl/heteilandvanijsselmonde
Als je dit leest kun je ook zonder akkerranden en natuurakkers een goede leefomgeving creëeren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=228867&h=Populatiegrauwe-kiekendief-stabiliseert#.Va47IK7z59A
De boeren gaan hun eigen TV zender beginnen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=228787&h=Veelaandacht-voor-tv-zender-over-boeren#.Va48GK7z59A
Vogelaars en jagers tellen samen ganzen om tot wederzijds begrip en aannemelijke aantallen te komen….
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=171908
AGENDA
01/08 10:00 - 17:00 Rotterdamse oogstmarkt Noordplein Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
08/08 hele dag

Aardappels rapen op de Buytenhof http://www.debuytenhof.nl/

15/08 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Heemraadsplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
16/08 20:00

Zomergasten VPRO met Adriaan Geuze

28/08 12:00
PAL symposium Groene Hart: Feit of Fictie http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@11164/palsymposium-281215/
29/08 10:00 - 17:00 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/2015/01/poldermarktpoortugaal.html

05/09 10:00 - 17:00 Rotterdamse oogstmarkt Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
12/09 10:00 - 20:00 Historische Landbouwdag Rhoon www.historische-landbouwdag-rhoon.nl of
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw?fref=ts
14/09 20:00
september/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/14-
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Veel nieuws is er niet te melden, het is meer om te laten weten dat er nog leven in de brouwerij zit en er nog
beweging in de polders zit. Al zijn het momenteel meet beweging van oogstmachines want het dorsen van het
graan is in volle gang en ook het restproduct (stro) vindt haar weg naar een volgende bestemming. Als
bedding voor stallen of om andere gewassen mee toe te dekken (o.a. bloembollen) zie je zowel grote balen als
de meer handzame pakjes stro geperst van het land komen.
De kwartiermakers
Vanuit deze hoek, de nieuwe deskundigen die praatgroep nummer zoveel vormen om een voor de Provincie
zoo gunstig mogelijk plan en gebiedscommissie uit de hoed te toveren, hebben momenteel zomerreces en/of
ze beraden zich op de te nemen initiatieven. Vooralsnog wordt er met de nodige scepsis gekeken omdat naar
goed regionaal gebruik het “geen woorden maar daden” prevaleert boven weer een van boven opgelegd
overlegorgaan. Al jarenlang wordt er vanuit alle hoeken verkondigd dat er van binnenuit gesproken moet
worden over de inrichting en gebruik van het gebied, maar nee - de provincie wil en zal de regie houden en
onverkort hun wil opleggen. Als je dan met terzakekundige mensen uit een (akkerbouw) gebied begint, maar
we gaan weer veenweideboeren vragen en “bruggenbouwers”. Het wiel opnieuw uitvinden om straks, evenals
Veer4man, te concluderen dat we het Boerenplan moeten omarmen, dit voor 85% moeten uitvoeren en voor
de resterende 15% n=bekijken wat de speelruimte is om toch aan de PKB te voldoen…..
Het Polderleven
Bijgesloten een foto van een bewoonster die op een mooie zomeravond verrast werd door een ree die de
Schenkeldijk overstak. Er leven er meerdere in deze streek, want naast meldingen in de polders en de
grienden worden ze ook in Hoogvliet gespot (o.a. langs de Oude Maas en bij de Heerlijkheid) en in RhoonNoord. De enorme overlast van duiven en ganzen is genoegzaam bekend, maar het aantal hazen en fazanten
is ook enorm als je zo rond kijkt. Prettige bijkomstigheid daarvan is dan weer de roofvogelstand, want ook daar
zijn er vele soorten van op jacht deze zomer….
Duurzame landbouw
Kan allemaal heel goed getuige de ontwikkelingen en ervaringen die in de Hoekse Waard worden opgedaan.
Een richting die de boeren hier ook op (willen) gaan, maar die door de Provinciale bemoeienis wordt tegen
gewerkt. Want met het Boerenplan in de hand en het aanpassen van de teelttechnieken is een veel hogere
bio-diversiteit haalbaar dan door de boel onder water te zetten. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dat daar aan
toe gaat, ik weet dat de Polderkolder als een lopend vuurtje in het Haagse wordt gedeeld, dus hopelijk willen
ze hier ook eens serieus naar kijken.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-07-2015/duurzaam-boeren-voor-vogels-de-hoeksche-waard en
https://www.youtube.com/watch?v=xKj-

N7zdlFI&utm_medium=email&utm_campaign=algemeen&utm_content=24+juli+2015&utm_term=week+30&ut
m_source=nieuwsbrief
En dan het boerenplan van het Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ernaast houden om te zien dat dit
precies hetzelfde beoogd, met dezelfde ervaringsdeskundigen.
Als geheugensteuntje hierbij nogmaals de link naar het Boerenplan van de VNC
http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=396
Windmolens : ook Albrandswaard wordt weer genoemd…..
De discussie dat er meer windmolens moeten komen is weer een nieuwe fase ingegaan. Omdat er tegen
diverse beoogde locaties verzet is ontstaan, is de provincie Zuid-Holland op zoek naar alternatieve plaatsen
om die dingen neer te zetten. Een van de mogelijke plaatsen zou de gemeente Albrandswaard zijn. Er is zijn
wel eens plekken in de Polder Albrandswaard, langs de Oude Maas (hoezo Natura 2000 ?) en de Zuidelijke
Randweg genoemd, maar daar heeft onze gemeente destijds negatief op gereageerd. Echter, de Provincie zit
niet stil en heeft wederom 32 alternatieve locaties’, waaronder dus ook binnen onze gemeente en bij DWL de
Beerenplaat geopperd….
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11245/windturbines/ en ook hier
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-08-2015/onderzoek-naar-alternatieve-locaties-windmolens
In Barendrecht is een actiegroep actief, wel aardig om daar uw licht ook eens op te steken
https://www.facebook.com/pages/Barendrecht-tegen-Windmolens/626631684041760?fref=ts
Hollands Groen op RTV Rijnmond
Een serie over het groen in Zuid-Holland en hoe ue ervan kunt genieten. Twee reporters trekken de provincie
in om daar op diverse locaties te genieten en uitleg te krijgen van de natuur aldaar. Van de Kwade Hoek op
Goedereede tot De Meije in Bodegraven en van de Hoekse Waard tot aan Meijendel. Prachtige gebieden in
ons overvolle gebiedje dat we, evenals onze polders, moeten koesteren. De verschillende uitzendingen zijn
hier terug te zien:
http://www.rijnmond.nl/programmas/hollands-groen
PAL-symposium ‘Groene Hart: feit of fictie?’
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland organiseert wederom een symposium,
dit keer over het Groene Hart. Diverse sprekers zullen hun visie kenbaar maken en daar kan over gepraat
worden met elkaar. Datum is op vrijdag 28 augustus 2015 van 13.00-15.00 uur in Fort Wierickerschans
Met inlooplunch vanaf 12.15 uur. Meld u via deze Link snel aan!
Meer info op de website van de PZH http://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda/@11164/palsymposium281215/
LINKS
De Belangenorgainsatie Charloisse Lagedijk geeft nu ook een eigen magazine uit ….
http://www.flipsnack.com/RickTimmer/de-zuidrander.html
Het Waterschap Hollandse Delta laat ook weten wat zij deze zomer doen aan de kwaliteit en droogte
http://www.wshd.nl/common-nlm/themapaginas/waterschap-en-droogte.html
De groei van bio-diversiteit in de Hoekse Waard heeft ook zijn keerzijde …..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/23-07-2015/slang-van-drie-meter-lang-hoeksche-waard
Nog een nieuw gevaar - evenals de vos en de marter zorgt deze voor afname akker- en weidevogels. Schuld
van de boer toch?
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/4116133/2015/08/09/Na-de-wolf-dient-nu-de-jakhalszich-aan.dhtml

AGENDA
15/08 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Heemraadsplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
16/08 20:00

Zomergasten VPRO met Adriaan Geuze op NPO 2

28/08 12:00
PAL symposium Groene Hart: Feit of Fictie http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@11164/palsymposium-281215/
29/08 10:00 - 17:00 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/2015/01/poldermarktpoortugaal.html
05/09 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
12/09 10:00 - 20:00 Historische Landbouwdag Rhoon www.historische-landbouwdag-rhoon.nl of
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw?fref=ts
14/09 20:00
september/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/14-

19/09 10:00 - 19:00 Rotterdamse Oogstfestival http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2015/07/18/wij-tonen-ude-homo-apparatus/
Tot een volgende Polderkolder maar weer - we houden de polders voor u in de gaten !

359
Beste polderbewoners en belangstellenden,
Toch weer wat zaken te melden zo nu de vakantie’s op hun einde lopen en de scholen weer gaan beginnen dan komt er ook weer een en ander los in de polders, en dan hebben we het niet alleen over de laatste
oogstwerkzaamheden in de tarwe. Dat is bijna afgerond, bijna alle stro is tussen de buien door ook van het
land en waar nodig is groenbemester gezaaid. Mede door de bloeiende akkerranden en het mooie weer is het
een lust om er te vertoeven en er maken dan ook vele recreanten, passanten en bewoners gebruik van. Te
voet, te paard, op de fiets of met andere vervoermiddelen.
Reactie op artikel AD Havennatuur
In het AD van vorig weekend stond een lezersartikel over de plannen Mainport Rotterdam, de PKB en
Maasvlakte 2 en wat dat allemaal wel niet voor moois teweeg had gebracht zoals een zeereservaat en meer.
Ik kon het niet laten daar toch maar een iets andere zienswijze tegenaan te gooien en heb dat ook ingezonden
naar de redactie. En een deel daarvan is geplaatst, het origineel heb ik ook maar even bijgesloten.
Adriaan Geuze over ontpolderen in Zomergasten…
In de vorige Polderkolders had ik deze editie van Zomergasten al aangekondigd, de bekende
landschapsarchitect en p[olderliefhebber Adriaan Geuze. Voor diegenen die het hebben gemist heb ik nog
even de link bijgesloten - het was een lange zit maar een interessante avond waarin hij in het begin over de
polders van Rhoon sprak en het beeld van de Schenkeldijk en Portlandpolder op de achtergrond minuten lang
in beeld bleef. Rond de 5e minuut van deze uitzending gaat het er expliciet over: “Deze renaissancepolders
daar moet je doorheen wandelen en fietsen en genieten….. - en verder afblijven! “

Een betere verwoording van wat we beogen kun je je bijna niet voorstellen, de spijker op zijn kop. Maar hoewel
hij een gerespecteerd landschapsarchitect is en onder andere ook met de boeren heeft meegedacht voor hun
Boerenplan, zal dat geen haalbare kaart blijken te zijn. Ze zullen toch een en ander hier willen
veraderen…..Zie de bijlage van FB ook.
Uitzending gemist: hier terugkijken http://www.npo.nl/vpro-zomergasten/16-08-2015/VPWON_1242631 - maar
let op, die blijft maar twee weken beschikbaar.
Rapport “Naar Buijten” Universiteit van Wageningen
Wat verser van de pers, maar ik had het nog niet eerder gelezen of gezien, was een rapport waar ik op
gewezen werd door een bevriende voorvechter tegen ontpoldering ten noorden van de Nieuwe Waterweg.
Leen Vreugdenhil van de Bonnenpolder / Oranjepolder wees me er op naar aanleiding van een internetartikel.
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Natuur-en-recreatie-in-het-Buijtenland.htm
Het is een rapport, opgesteld door het LEI en Alterra die het “Boerenplan” van de Vereniging Nederland
cultuurlandschap tegen het licht hebben gehouden en becommentarieerd.
Het plan wordt beoordeeld en er wordt een advies gegeven in het rapport inzake de verwachtingen. Positief
punt is zeker dat hetgeen de VNC beweert, namelijk een sterke verbetering van de biodiversiteit door hen
wordt onderschreven. Of alle doelsoorten behaald gaan worden met de akkerranden, florarijke akkers en
natuurvriendelijke oevers kan niet bewezen worden, maar dat er eventueel met bijzaaien van met name
akkerflora nóg betere resultaten te behalen zijn is evident. Andere adviezen om de biodiversiteit te bevorderen
zijn het minder bewerken van de grond (niet kerend of ondiep ploegen) en bescherming van nesten toe te
passen.
Om de recreatieve functie te bevorderen zouden transferia aan de randen moeten worden gerealiseerd met
daardoor minder verkeersbewegingen in het gebied waarbij alleen bestemmingsverkeer de polder in zou
moeten, er meer routes zouden moeten worden uitgezet, een natuurspeelplaats en een educatief
informatiecentrum.
Ook had de Provincie in hun opdracht aangegeven meer te willen weten over de kostenraming en opgevoerde
bedragen (waardedaling grond, aanleg, beheer, organisatiekosten), maar daarop kan het rapport ook niet zo
snel een antwoord geven.
Het rapport is 3 Mb groot, vandaar dat ik de link bijsluit om het te downloaden http://edepot.wur.nl/347873
Mocht u daar problemen mee hebben en de pdf van me willen ontvangen dan mailt u maar even
wwarnaar@kabelfoon.nl
Polder Albrandswaard
Ligt in principe buiten onze polders maar hetgeen daar op bestuurlijk niveau aan achterkamertjespolitiek en
individuele voordeeltjes is geregeld zou in de Rand van Rhoon of bij Het Buijtenland van Rhoon ook makkelijk
kunnen gebeuren. En niet alleen daarmee, maar ook met andere “politieke” toezeggingen die in het verleden
zijn gedaan en inmiddels ter discussie staan. En dan niet alleen over de inrichting van ons gebied maar wat
dacht u van glasvezel in de polder. Dus om alert te blijven heb ik een artikel uit de krant ook maar even
bijgesloten daarover, want naast de Schakel heeft het ook het AD al gehaald. En zal ongetwijfeld een vervolg
krijgen…..
Reacties van lezers:
Goedenavond heer Warnaar,
Zondagavond gezien in Zomergasten: Adriaan Geuze, landschapsarchitect en hoogleraar te Wageningen. Over de polders in Rhoon

die men onder water wil zetten zei hij: "Prachtige Renaissance polders, daar moet je doorheen fietsen. Niet onder water zetten." Interessante mening!
Ha Wim Gé
De VPRO zomergast van afgelopen zondag had gelijk toen hij zei “Die polders ten zuiden van Rotterdam daar moet je
van afblijven, daar moet je in wandelen en in fietsen”. Dat laatste heb ik op deze heerlijke avond gedaan.
De hazen en fazanten scharrelen nog wat, de reigers en de katten proberen nog een laatste muisje of visje te vangen.
Het koren is van het land en aardappelen, spruiten en mais laven zich nog aan de regen van de laatste dagen en maken
een eindspurt totdat ook zij aan de beurt zijn om geoogst te worden. Daar kunnen nog zoveel mensen van genieten;
inderdaad, daar moet je van afblijven.
Groet
LINKS:
Plan Buijtenland van Rhoon VNC beoordeeld door het LEI en Alterra volgens bericht Agri Holland
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=172913
Interessant om het echte boerenleven te volgen i.p.v. boer zoekt vrouw
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=230741&h=Boerburgertw
eet-in-week-tijd-al-groot-succes#.VdmQB8t4R9A
Misschien wel interessant omn te weten of er in uw achtertuin gebaggerd gaat worden komende maanden…..
http://www.wshd.nl/nieuws/2015/08/waar-baggert-het-waterschap.html
Als we land tkort komen kunnen we altijd de zee nog op volgens deze plannemaker…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=230549&h=Akkerbouwop-zee-met-zeewier-als-gewas#.VdmRwMt4R9A
Van de PAL nog een advies over werken met de natuur, maar dat moet je wel in heel groot verband zien denk
ik…..
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11299/werken-natuur-niche/
De Blauwe Verbeinding ging zorgen voor een betere doorstroming en verversing van het water tegen….. juist
ja
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/blauwalg-in-albrandswaard_48250.html
AGENDA:
28/08 12:00
PAL symposium Groene Hart: Feit of Fictie http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@11164/palsymposium-281215/
29/08 10:00 - 17:00 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/2015/01/poldermarktpoortugaal.html
05/09 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
12/09 10:00 - 20:00 Historische Landbouwdag Rhoon www.historische-landbouwdag-rhoon.nl of
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw?fref=ts
14/09 20:00
september/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/14-

19/09 10:00 - 19:00 Rotterdamse Oogstfestival http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2015/07/18/wij-tonen-ude-homo-apparatus/

Dat was het wel weer voor vandaag, gauw naar buiten en genieten van deze prachtige dag, de akkerranden
en de andere natuur en vergezichten van de polder.
Tot een volgende Polderkolder
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben weer wat te melden, dus zaak om u weer te verblijden met informatie over onze polders. Er is om
te beginnen zaterdag a.s. natuurlijk de Historische Landbouwdag langs de Essendijk bij Rhoon, het
Oogstfestival van Rotterdamse Oogst staat voor de deur volgende week 18/19 september en op 1 oktober
gaan de “kwartiermakers” ons hun plannen vertellen inzake het Buijtenland van Rhoon.
Uitnodiging “kwartiermakers” Het Buijtenland van Rhoon
Deze week een mail ontvangen vanuit het provinciehuis dat er binnenkort een avond belegd zal worden door
de kwartiermakers waarin ze van gedachten willen wisselen inzake hun opdracht, het zoeken naar draagvlak
en opzetten voor een gebiedscoöperatie. Duidelijk is in elk geval dat bij de planning daarvan niet wordt
gekeken naar de belangrijkste deelnemers aan zo’n overleg, de boeren. Het is namelijk helemaal niet
ondenkbaar dat die in deze tijd volop in de oogst- en rooiwerkzaamheden zitten want alle aardappelen, uien en
bieten zitten nog in de grond en het weer is nog niet erg standvastig. Maar dat zien we wel vaker dat er niet
naar vakanties of seizoenen wordt gekeken als ze vanachter de burelen van het provinciehuis zaken bedenken
of plannen gaan maken. Daar zijn we in die 15 jaar wel aan gewend geraakt. Een aantal belanghebbenden zijn
inmiddels op gesprek geweest bij de commissie en/of projectmanager, maar zeker niet iedereen - de boeren
bijvoorbeeld zijn op dit moment van schrijven nog niet in de oriënterende gesprekken betrokken en zien in de
beoogde “landbouwrepresentant” van de drie kwartiermakers (natuur, recreatie, landbouw) geen toegevoegde
waarde. http://www.buijtenland.nl/nieuws/349
Daar ik in de adressenlijst een aantal namen van bewoners en belanghebbenden mis, zet ik de invitatie 1 op 1
aan u door:
Geachte heer, mevrouw,
Voor de zomer hebt u als belanghebbende via de mail een brief ontvangen van gedeputeerde Weber van de
provincie Zuid-Holland over het vervolg op het advies van de heer Veerman over het Buijtenland van Rhoon. In
deze brief deelt hij mee dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten, na een periode van
debat hierover, om het advies van de heer Veerman te gaan uitvoeren en daartoe 3 kwartiermakers te vragen
om als eerste het voorstel van een gebiedscoöperatie verder uit te denken.
Wij, de kwartiermakers, zijn met deze vraag aan de slag gegaan. Tijdens de zomer hebben wij ons ingewerkt
en hebben we verkennende gesprekken gevoerd.
Het is nu tijd om met alle belanghebbenden in gesprek te gaan over de toekomst van het gebied en wat een
gebiedscoöperatie daarin kan betekenen.
Op 1 oktober aanstaande beleggen wij een informatieavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in Partycentrum ’t
Veerhuys, Dorpsdijk 238, 3161 CJ Rhoon.
Wij zullen ons daar presenteren en hopen een eerste gedachtewisseling met u te kunnen hebben over de
toekomst van het gebied en de gebiedscoöperatie.

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond en wij hopen op een grote opkomst.
Met vriendelijke groeten,
de kwartiermakers,
Jan Jaap de Graeff
Jan de Groot
Co Verdaas
Historische Landbouwdag Rhoon 12 september 10:00 - 18:00
Voor de 14e maal wordt op zaterdag 12 september de Historische Landbouwdag Rhoon gehouden.
Het evenement vindt zoals gewoonlijk weer plaats aan de Essendijk (ter hoogte van nummer 4) in Rhoon.
De organisatie verwacht dit jaar zo’n 100 oude tractoren en stationaire motoren en diverse oude ambachten,
waaronder de smid, bakker, mandenmaker, palingroker, klompenmaker, imker etc.. Er worden zoals
gebruikelijk weer demonstraties graan dorsen gegeven met een dorskast uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
Het brengen van de graanschoven en het ophalen van het gedorste graan gebeurt daarbij met paardentractie
en in klederdracht.Geheel in stijl dus ! Daarnaast zijn er de trekpaarden die het land omploegen.
Voor de veteraan tractoren is er een veld waar de deelnemers op verschillende wijzen het land kunnen
bewerken.
Verder is er de bekende “trekkertrek”, waarbij de oldtimertractoren hun “spierballen” kunnen laten zien voor de
sleepwagen.
Dit jaar is daarbij ook een demo –team aanwezig ,dit voor extra spektakel tussendoor
Het Rotterdamse Oogstfestival en Oogstdiner op 18 en 19 september
Het ploegt, mixt, zaait, weegt, kookt, bakt, snijdt, brouwt, mengt, dorst, voedt, plukt, meet, verpakt, oogst,
vacumeert, droogt, hakselt, stuurt, brandt, beregent, sorteert, wast, plukt, bottelt. Met de hand of mechanisch,
dubbel-gps-aangestuurd of op paardenkracht. Lineair, 3D geprint of doorgedraaid. Maar wat het vooral doet:
het maakt lekkers, aan de kokende band.
We tonen u de homo apparatus! http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2015/07/18/wij-tonen-u-de-homoapparatus/
Zaterdag 19 september vieren we als vanouds de oogst: de verse oogst van de boeren, maar vooral ook de
oogst aan nieuwe voedselmakers in de stad. Met werk van boeren en stadse producenten, van kunstenaars en
muzikanten. Met in de hoofdrol: hun wonderlijke machines, rare gereedschappen en fantastische apparaten.
Het Heemraadsplein als fabriek vol productielijnen. Een lofzang op de ambachtelijke voedselindustrie
Bevers bij de Carnisse Grienden….
Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers. Veel in Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Biesbosch. Uit
de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane kennis heeft ze een documentaire samengesteld met een
compleet verhaal over het leven van de bever. Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de kenners. Met
beelden van een bever die gevlucht voor het hoge water bovenop de burcht zit, met aandoenlijke geluidjes van
jonge bevertjes vanuit een burcht, knuffelpartijtjes tussen volwassen bevers en hun jongen, bevers die op hun
gemak de vacht verzorgen of bevers die zich onbespied wanend heel rustig over land lopen.
Tijdens de lezing gaat Willy in op de leefwijze van de bever, z’n uiterlijke kenmerken, de vele soorten sporen
die het dier achterlaat, de leefomgeving, z’n aanpassingsvermogen en de invloed van de bever op z’n
omgeving. Verder komen de oorzaken van het verdwijnen van de bever, zo’n 200 jaar geleden, aan de orde en
de herintroducties die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaatsvonden. En over de belevenissen met
bevers, tijdens de talloze uren aan de waterkant, valt natuurlijk ook van alles te vertellen.
Verder neemt Willy de Koning tal van ‘beverattributen’ mee, zoals een jas van beverbont, bevertanden,
beverknuffels, beverboekjes en takken met knaagsporen. Ook heeft Willy meegewerkt aan de bioscoopfilm

Holland, “Natuur in de Delta”, de opvolger van de succesvolle; ”De Nieuwe Wildernis”. Eind september draait
de film in de bioscoop. Er zitten beverbeelden van haar in deze nieuwe film. http://hollanddefilm.nl/de-film/
Wilt u deze avond bezoeken, vragen wij u vanwege het beperkt aantal plaatsen, u aan te melden bij:
secretariaat@carnissegrienden.nl of via telefoonnummer: 010 5016532.
Deze avond is voor leden kostenloos. Niet-leden betalen € 5,00.
Besluit u op deze avond lid te worden (minimaal € 7,00 voor 2016), is ook voor u deze avond gratis en
ontvangt u het welkomstboekje; “Planten en Vogels in de Rhoonse- en Carnisse Grienden”.
Datum: 8 oktober - aanvang 19:30 uur - bij Het Boerderijtje , Dorpsdijk 116 te Rhoon
LINKS
Om nog maar een keer aan te geven dat het Boerenplan volgens onderzoekers kansrijk is …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=231044&h=BoerenplanBuijtenland-Rhoon-kansrijk#.VfGCist4R9A
Link Hoekse Waardse natuur - een film over de natuur bij onze zuiderburen……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-08-2015/trotse-hoeksche-waarders-maken-natuurfilm
Een boek dat net zo goed de basis voor een film zou kunnen zijn over de Hedwigepolder, iets voor Jan
Brokken?
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2054816-terug-naar-de-polder-met-chris-de-stoop.html
Creches op de boerderij is een gezonde bron van inkomsten…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/03-09-2015/emc-stof-koeien-en-geiten-beschermt-tegen-astma
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=231528&h='Boerderijbeschermt-tegen-allergie%C3%ABn'#.VfGBDst4R9A
Ruimte voor de rivier - maar wel in overleg en met maatregelen die gewoon verder boeren mogelijk maken
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=231872&h='Laat-hetwater-maar-komen'#.VfF_Xst4R9A
Kierbesluiten en oprukkend zout water zorgen ervoor dat we zoet water moeten koesteren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=231705&h=Miljoenen-uitDeltafonds-voor-zoet-water#.VfGAict4R9A
Landbouw innovatief - naast GPS sturing van machines nu ook drones voor in de landbouw…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=230780&h=Sony-stapt-indrones-voor-landbouw#.VfGDOMt4R9A
Wel eens gedacht aan koeien in uw tuin? Moet kunnen …..
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7twvxrFCJA
AGENDA
12/09 10:00 - 18:00 Historische Landbouwdag Rhoon www.historische-landbouwdag-rhoon.nl of
https://www.facebook.com/Hist.Landbouw?fref=ts
12/09 & 13/09
Open Monumentendag Kunst & Ambacht - Kasteel van Rhoon
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/22203/kasteel-van-rhoon-open-met-monumentendag-

14/09 18:30 - 21:00 Inloopavond ontwerp Johannapolder
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/22157/inloopavond-nieuw-ontwerp-entreezone-recreatiegebiedjohannapolder
14/09 20:00
september/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/14-

18/09 18:00 - 23:00 Rotterdams Oogstdiner Heemraadsplein (op reservering)
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/3-rotterdamse-oogst-festival/rotterdamse-oogstdiner-2015/
19/09 10:00 - 19:00 Rotterdamse Oogstfestival http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2015/07/18/wij-tonen-ude-homo-apparatus/
25/09 12:00
PAL Lunchlezing omgevingskwaliteit (zie bijlage) - http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@11393/pal-lunchlezing/
01/10 19:00 - 21:00 Kwartiermakers Buijtenland van Rhoon - Veerhuijs te Rhoon
03/10 10:00 - 17:00 Rotterdams Oogstmarkt Noordplein Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
08/10 19:30
Beverlezing Vereniging Carnisse Grienden - Boerderijtje Rhoon
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;3
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende polderkolder
Wim Gé WARNAAR
’t Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES - RHOON
The Netherlands
privé: +31 (0)10 50 1 74 81
gsm: +31 (0)6 21 55 84 11
mail: wwarnaar@kabelfoon.nl
https://www.facebook.com/wimge.warnaar
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon
STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER
www.polderdag-rhoon.nl
www.redpoldersrhoon.nl
BUIJTENLAND RE-CREATIEF
https://www.facebook.com/tBuytenlandt
KvK Rotterdam nr.59334355
Marjan: www.warnaar-schop.nl
mail: info@warnaar-schop.nl

