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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Ik kan niet zeggen dat er erg veel nieuws te melden is, maar we willen u met het oog op 1
oktober (zie agenda en vorige Polderkolder 360) toch nog wel even wat zaken meegeven. Als
de kwartiermakers van de Provincie naar het Veerhuis van Rhoon komen om daar te praten
over de door hen gewenste en op te richten Gebiedscoöperatie, is het goed nog een aantal
zaken naar voren te halen denk ik. Zoals de brief van GS met beweegredenen en opsomming
van zaken waarom die dan wel gevormd zou moeten worden.
Of de boeren, de meeste betrokken slachtoffers van alle plannen, aanwezig kunnen zijn op 1
oktober valt te betwijfelen - ik heb al eerder aangegeven dat de oogstwerkzaamheden vertraagd
zijn en als het weer goed is zullen de boeren voor hun bedrijf en inkomen kiezen en niet voor
weer een avond oeverloos praten praten praten. De uien, aardappels en bieten moeten de
grond uit en dat is voor hen op dit moment belangrijker. Dat men daar bij de planning op het
Provinciehuis verder niet naar kijkt is te verwachten - ze begrijpen daar namelijk heel weinig van
een hedendaags boerenbedrijf en kennen het alleen van Ot en Sien plaatjes en Boer zoekt
Vrouw. En blijkbaar ook de kwartiermakers zijn nog niet erg op de hoogte hoe een topdrukte het
is op een hedendaags akkerbouwbedrijf in de maanden september en oktober. Dat geeft wel te
denken natuurlijk.
Gelukkig kunnen we in de stukken lezen dat er weliswaar voorbereidingen worden getroffen
maar dat er pas vanaf maart 2016 serieus over gepraat gaat worden. Dat geeft de boeren wat
ruimte om in de rustiger wintermaanden wat uitgebreider naar de plannen te kijken en de
kwartiermakers aan te horen.
Commissie Duurzame ontwikkeling PZH 02 september
Uit deze commissievergadering, waar het Buijtenland van Rhoon tegenwoordig onder valt
(Duurzame Ontwikkeling) het volgende onderwerp:
(17-18) Vervolgaanpak Buijtenland van Rhoon en brieven over het Buijtenland van
Rhoon
Provinciale Staten worden geinformeerd over de voortgang op het gebied van Buijtenland
van Rhoon. Oud-minister Veerman heeft op 1 juni 2015 zijn onderzoek afgerond. In dit
onderzoek is bekeken of een plan met meer draagvlak mogelijk is voor het Buijtenland van
Rhoon. Er zijn drie kwartiermakers aangesteld om binnen ongeveer een half jaar
1. de gebiedscoöperatie voor te bereiden,
2. een concept-opdracht aan de gebiedscoöperatie te formuleren en
3. adviezen te geven over de mogelijke aanpassing van het vigerende bestemmingsplan en
andere beleidskaders, hoe om te gaan met de verworven gronden en hoe om te gaan met de
aangrenzende gebieden.
Bovendien worden Provinciale Staten geïnformeerd dat de Staatssecretaris van
Economische Zaken formeel aan de provincie Zuid-Holland vraagt om aan de slag te gaan

met de oprichting van en de opdracht aan de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.
Tevens heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken
van Buijtenland van Rhoon, het vervolgproces en de rol van de provincie Zuid-Holland
daarin. De brief van de staatssecretaris is bijgevoegd (stuk nr. 18).
Ten aanzien van de planning wordt voorgesteld om naar aanleiding van de GS-brief
"Vervolgaanpak Buijtenland van Rhoon van 7 juli 2015" (stuk nr. 17) Gedeputeerde Staten te
vragen om de verkenning en de uitwerking van de kwartiermakers cooperatie
gebiedsontwikkeling Buijtenland van Rhoon aan de commissie te sturen voordat
Gedeputeerde Staten een nader besluit nemen en deze aan de Staatssecretaris van
Economische Zaken sturen. Het doel van de bespreking is om Gedeputeerde Staten
eventuele aandachtspunten mee te geven. De bespreking van deze verkenning en
uitwerking zou dan begin 2016 kunnen plaatsvinden.
Voorstel: Brieven voor kennisgeving aannemen.
Voorstel: Instemmen met het in maart 2016 (o.v.b.) ter bespreking agenderen van de
verkenning en uitwerking van de kwartiermakers coöperatie gebiedsontwikkeling Buijtenland
van Rhoon
De aangegeven stukken (17 & 18) heb ik bijgesloten in bijlage.
Lezing Chris de Stoop in Terneuzen
Dat lijkt een eind uit de buurt (un ende rieje) en is het ook - maar de lezing en het onderwerp
zijn niet minder interessant gezien alle ontwikkelingen in onze polders. Want wat gebeurt er als
de boeren het voor gezien houden. Zie ook de recensie in Trouw van afgelopenj week
(bijgesloten). Namens Prometheus, afdeling literatuur van Stichting Porgy&Bess - Terneuzen,
heb ik het genoegen U uit te nodigen voor de lezing van Vlaams journalist en schrijver Chris de
Stoop over zijn laatste boek "Dit is mijn hof", waarin hij beschrijft hoe de boeren definitief
verdwijnen uit de Antwerpse en Zeeuwse polders. Een onderwerp dat hem, als zoon van een
boer in de Zaligempolder, na aan het hart ligt, net zoals vele anderen in deze streek.
De lezing vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2015 in jazzcafé Porgy&Bess, Noordstraat,
Terneuzen. Aanvang 20.00u. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel van de
Sande, Noordstraat 55, Terneuzen of op 0115-612073. op Bestellen kan ook de website van
Porgy&Bess, www.porgyenbess.nl.
Wellicht dat U dit bericht ook aan verenigingen, groeperingen en personen kunt doorsturen die
zich voor het behoud van de polders hebben ingezet. Alvast bedankt hiervoor.
Natuurevenement Koedood - Rhoonse Weide
Op de 6a ha Rhoonse Weide, ook wel het Land van Ooit of het depot van 6 miljoen genoemd,
wordt door de Stcihting Ark een natuurevenement georganiseerd. Samen met de Gemeente
wordt daar ook formeel een grondtransactie uitgevoerd. Er kunnen hutten worden gebouwd,
struinen in de Koedoodzone, fikkie stoken, zoete broodjes bakken, er zal ongetwijfeld ook wel
weer een kano in het water worden gelegd om het belang van de Blauwe Verbinding te
beklemtonen of een streektypische tipi worden opgebouwd om het buitenlevengevoel bij de

bewoners en belangstellenden aan te wakkeren.
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/3-oktober-feestelijknatuurevenement_48838.html
Samenvatting Polderkolders 351-360
Zoals te doen gebruikelijk de laatste 10 edities weer voor u in pdf gezet en bijgesloten - tevens
terug te vinden op de website van de Polderdag waar ook de eerdere samenvattingen zijn
opgeslagen http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
LINKS
Op 24 september in première de film over de Natuur in de Delta, opvolger van De Nieuwe
Wildernis. Wildbeheerders hielpen mee…..
http://www.jagersvereniging.nl/holland-natuur-in-de-delta-door-jagersogen/
http://www.rijnmond.nl/nieuws/23-09-2015/natuurfilm-biesbosch-donderdag-bioscopen
We zijn gewaarschuwd door het Waterschap er komt (ooit) een nieuwe watersnood…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-09-2015/dijkgraaf-nieuwe-watersnoodramp-komt
Maar voor veel boeren is het al zover - de gewassen staan te verzuipen op het veld en
misoogsten dreigen
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-09-2015/een-regenbui-wordt-aardappelboeren-fataal
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=232182&h
=Twee-keer-ernstige-wateroverlast-(video)#.VgFcIct4R9A
Door gebruik en aanleg van natuurvriendelijke oevers bleef de schade (lees meer
opvangcapaciteit water) nog wat beperkt
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=232543&h
=Natuurvriendelijke-oevers-hebben-resultaat#.VgFaf8t4R9A
We hadden al een veeboerderij in de Rijnhaven gezien, maar op zee kan het dus volgens
plannenmakers ook
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4134914/2015/09/03/Boeren-op-zee-ondereen-dak-van-zonnepanelen.dhtml
De Poort van Albrandswaard of het gezicht van…. Zou het moeten worden althans
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/22386/veel-belangstelling-voor-herinrichtingjohannapolder-

AGENDA
25/09 12:00
PAL Lunchlezing omgevingskwaliteit (zie bijlage) - http://www.zuidholland.nl/actueel/agenda/@11393/pal-lunchlezing/
26/09 10:00 - 16:00 Poldermarkt Poortugaal - http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
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/
03/10 11:00 - 15:00 Natuurevenement op de Rhoonse Weide - 6 ha parkeerplaats
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/3-oktober-feestelijknatuurevenement_48838.html
08/10 19:30
Beverlezing Vereniging Carnisse Grienden - Boerderijtje Rhoon
http://www.internetmr.nl/cgi/editpg_show41?carnissegrienden.nl;tekst;52;3
12/10 20:00
Gemeenteraad
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-oktober/20:00
17/10 10:00 - 17:00 Rotterdams Oogstmarkt Heemraadplein Rotterdam
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
31/10 10:00 - 16:00 Poldermarkt Poortugaal - http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het heeft weer een paar weken geduurd alvorens ik u van een nieuwe editie heb voorzien. Het
was even wachten op nieuws uit het Provinciehuis en ik ben er wel een beetje klaar mee.
Dat wil niet zeggen dat ik er genoeg van heb, maar ik bedoel er mee te zeggen dat mijn
informatie om u op de hoogte te brengen en houden van nieuwe ontwikkelingen binnenkort wel
zal stoppen.
Dat onze polders worden geslachtofferd ter compensatie van economische activiteiten of voor
de leefbaarheid van de regio daar zullen we mee moeten leren leven - dat is een onomkeerbaar
feit geworden omdat de lokale politiek heeft zitten slapen en niet de juiste stappen heeft
genomen om het tegen te gaan. Wellicht met de beste bedoeling om het groen te houden (in
plaats van rood of grijs zoals Barendrecht) maar niet de juiste invulling.
Echter, de laatste ontwikkelingen rond onze polders gaan naar mijn mening zo de goede kant
op, dat mijn vinger aan de Provinciale en Gemeentelijke polsen wel zijn taak heeft volbracht en
dat op een lager pitje kan…..

De Kwartiermakers en de Provincie
Op de informatieavond, welke voor de kwartiermakers in het Veerhuijs is belegd, is namelijk
duidelijk geworden dat er echt een stap in de goede richting is gezet. In de bijlage kunt u het
allemaal zelf lezen - met deze kwartiermakers, die het plan Veerman en het Boerenplan (of
eigenlijk het plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) als uitgangspunt willen
nemen om van onderop, dus samen met de bewoners en belanghebbenden een
gebiedscoöperatie op te richten die de plannen handen en voeten gaat geven.
Samen, met elkaar, het gebied gaan inrichten is al een heel andere insteek als alle vorige van
bovenop opgelegde plannen en kaders. Waarin je nu ook samen met betrokkenen tot een
inrichtingsvoorstel moet zien te komen met inspraak van alle betrokken partijen. Dus dat punt,
waar ik me met anderen jaren voor heb ingezet is gemaakt en ingezien door lokale en
provinciale overheden.
Communicatie over de ontwikkelingen door de Provincie
Ook dat is in de vergadering toegezegd, en de eerste proeve daarvan is het bijgesloten verslag
aan de deelnemers en overige belangstellenden. Hoe ze dat verder vorm gaan geven en
continueren is nog niet bekend - de website of social media zouden daarin ook dragende
communicatiekanalen kunnen zijn. Echter, daarmee lopen ze zeker niet voorop gezien de
ervaringen met o.a. regelmatige berichten in de lokale media en de website www.buijtenland.nl
Maar dit soort verslagen en regelmatige informatiesessies met de betrokkenen zullen zeker
bijdragen aan een goede communicatie en onderling begrip en verstandhouding.
Ik ben er wel een beetje klaar mee….
Wil dus niet zeggen dat ik stop met de Polderkolder want als het weer mis dreigt te gaan of er
zijn zaken die toch weer verkeerd dreigen te lopen, dan zal ik ongetwijfeld weer van me laten
horen. Maar als ik de geluiden op de avond, de stemming en de voornemens van Provincie en
Kwartiermakers zo heb aangehoord dan zit mijn taak er wel grotendeels op. Bijna 365 edities,
dat wil zeggen met het inlezen, bezoeken van vergaderingen, overleg, verzamelen stukken en
artikelen en opstellen Polderkolder schat ik ook ruim 365 dagen werk - dat is op zijn minst een
jaar van mijn leven. Dat geeft niets als het bijdraagt tot - en dat durf ik wel te stellen dat mijn
onophoudelijk ageren tegen de top-down aanpak uiteindelijk het besef heeft opgeleverd dat er,
om draagvlak te verkrijgen, niet OVER de betrokkenen moest worden gepraat maar MET. En
die stap lijkt nu na 15 jaar eindelijk te zijn gezet.
De Klimaatbuffer en de 6 ha Rhoonse Weide……
Een filmpje op YouTube over het evenement aan de Koedood waar bij de 6ha de Parkeerplaats
is overgedragen aan de Gemeente. Prachtige verhalen en resultaten van al het werk (en geld)
dat hier gaat ontstaan en (volgens de inmiddels ex-wethouder) de toekomstige toegang tot het
Buijtenland van Rhoon
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OB2U_zzOPlE . Er zijn al veel
nieuwe dieren ontdekt in de Koedoodzone van rode lijstvogels tot een vos aan toe……

Het Vossenpad krijgt weer een bank op de Molenpolderse Zeedijk (bericht Vereniging
Carnisse Grienden)
In 2010 is in samenwerking met de heren Vos en Kooijman, en met het Wandelplatvorm LAW,
een Boerenlandwandeling gerealiseerd, de z.g. “Vossenpadroute”. Deze route loopt door zowel
de poldergebieden als door de grienden en is totaal ca. 11 kilometer in lengte. De
“Vossenpadroute” werd op 26 juni 2010 feestelijk geopend met de inhuldiging van een bank aan
de Schenkeldijk te Rhoon, nabij het open “schilderij” met een blik op de polders van Rhoon.
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=33
Onze vorige voorzitter, de heer Henk Zuidam, heeft eens de suggestie aan de hand gedaan om,
na het in gebruik nemen van de bank aan de Schenkeldijk, een tweede bank te plaatsen aan
deze route. Een en ander heeft handen en voeten gekregen en binnenkort wordt op de
Molenpoldersezeedijk een tweede bank geplaatst. Mede moegelijk gemaakt door het
DeltaPORT Donatiefonds. De bank zal in gebruik worden genomen door de burgemeester van
Albrandswaard Hans Wagner.
Datum
Tijd

: donderdag 15 oktober
: 15.00 uur.

Locatie : Molenpoldersezeedijk hoek Molenpolderpad
De heer Vos vertelt over de verkoopt op de Vossenburg aan de Korteweg 4 te Rhoon. O.a.
heerlijke aardappelen en uien en in het seizoen ook groene asperges zijn zomaar enkele van
zijn specialiteiten. Deze producten groeien in de mooie polders van Rhoon. Hij geeft aan dat de
polders door onze voorvaderen zijn ingedamd met prachtige dijken. Deze dijken vormen vaak
ook de toegang tot de percelen middels paden, wegen, bruggen en dammetjes. Het onderhoud
van de dijk is vaak in boerenhanden die er voor moeten zorgen dat de grasmat goed in takt
blijft. Zeker indien het een buitendijk betreft die ons tegen overstromingen moet beschermen.
Het Vossenpad ligt over de Molenpoldersezeedijk die geen waterkerende functie meer heeft. De
heer Vos pacht de dijk van het waterschap en heeft een gedeelte ingericht als weide voor de
paarden uit het hit actief systeem. In dit systeem worden de paarden gevoerd via de computer
middels een chip. Als het mooi weer is in het weideseizoen, kunt u dus een kudde van 25
paarden tegenkomen.
Deze paarden zijn gewend aan mensen en hebben de focus meer op het gras gericht. Zolang
niemand ook maar iets te eten aanbiedt, zullen ze opgaan in het prachtige polderlandschap.
Het Vossenpad is alleen toegankelijk voor voetgangers die op deze manier in een stukje polder
komen waar hazen, reeën, fazanten, en vele soorten roofvogels zich makkelijk laten spotten. ‘s
Ochtens vroeg, ‘s avonds laat, op een prachtige zomerdag of "met de kop in de wind" bij storm,
het is puur genieten.
De familie Kooijman vertelt over hun akkerbouwbedrijf dat nog net op het grondgebied van
Albrandswaard ligt, namelijk in de Molenpolder en in de Portlandpolder. Het bedrijf is al enkele

generaties in de familie ( Van der Linden ). Zij telen momenteel granen, suikerbieten,
aardappelen en uien, met hierbij bloeiende akkerranden. Op de grasdijk waar de
Vossenpadroute over loopt, lopen nog enkele stuks jongvee. Daarnaast worden er in de herfst
kalebassen/sierfruit aan huis verkocht. U vindt de Maatschap L.H. Kooijman & J.W. Kooijmanvan der Linden aan de Koedood 29 te Rhoon.
Voor de volgende generatie….(bericht van de Vereniging Carnisse Grienden).
Hallo lieve kleine griendenvriendjes en vriendinnetjes
Ik ben Kabouter Ebie en ik woon in de
Rhoonse Grienden.
Ik heb heel veel kaboutervrienden en
dierenvrienden. Ik zou het leuk vinden als
jullie kleintjes, zeg maar tot 6 jaar, bij mij
langs komen. Jullie mogen dan allemaal
opdrachtjes doen in onze tuin. Ik zou het
heel leuk vinden en het kost jullie papa en
mama niets.
Het zijn heel veel kabouterpasjes naar mijn
tuin. Je mag samen met je ouders of opa
en oma komen. En als je wilt, mag je ook
een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Als je mee wilt, dan kunnen papa/mama of
opa/oma je inschrijven via
secretariaat@carnissegrienden.nl of via
010 5016532.
Ik en al mijn kaboutervrienden vinden het
spannend dat jullie komen. Jullie zijn allemaal al zoooooooo groot.
Ik heb gevraagd of onze kaboutervriendin Elena jullie wilt helpen. Zij zal op jullie wachten.
Zullen we op zondag 18 oktober om 10.30 uur afspreken op de parkeerplaats van de
Rhoonse grienden? Dat is vlakbij de Albrandswaardsedijk 196 in Rhoon/Poortugaal.
Het is dan herfst en het is slim als jullie kleding en schoenen aantrekken die warm zijn en vies
mogen worden.
Lieve kinderen, tot snel!
Kaboutergroet van Ebie.
LINKS
In de Oudheidkamer (oude Gemeentehuis Poortugaal) de tentoonstelling “van eigen bodem”…..
http://www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl/#Tentoonstelling
In de natuurzone langs de Koedood was het goed toeven…..
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/24716/bouwen-spelen-en-ontdekken-in-de-natuur-

De documentaire “Onder de Oppervlakte van Digns Sinke over de Hedwigepolder……
http://www.dignasinke.nl/NL_Onder_de_oppervlakte.html
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Goedendag polderburen en overige belangstellenden,
We zijn ruim een maand verder sinds de laatste Polderkolder (14/10) en er zijn weer wat zaken
aan te kaarten en te delen met u. Doet-ie nog wat dan??????
Jazeker, ik hou het nog wel in de gaten allemaal, maar ik hoor heel weinig. Noch van de
Provincie, noch van de bewoners, boeren en betrokkenen. De Provincie had toegezegd
regelmatig over de zaak te communiceren maar daar kan ik nog weinig van terugvinden op
www.buijtenland.nl
En vanuit de Gemeente al helemaal niet, die zitten elkaar al jaren lang alleen maar dwars
zonder enige constructieve gedachtengang.
Enige opmerkelijk in de polders zijn de witte paaltjes overal in de percelen die laten zien dat de
grondverwerving door de Provincie gewoon door gaat. Naast de witte paaltjes zijn overigens
ook particulieren (rond de Havendam) en bedrijven in gesprek over grondverkoop en aankoop,
en dit allemaal “op eigen verzoek” of nog lopend uit het verleden.
De grootgrondbezitters en beleggers, waaraan deze met witte paaltjes versierde percelen te
linken zijn, zijn blijkbaar rond daarover maar voor de pachtende boeren geeft dat weer
onzekerheid. Na 15 jaar onzekerheid leek er nu wat schot in te komen met het advies Veerman
(waarin hij o.a. ook stelde dat grondverwerving niet nodig meer was en dat het budget beter aan
andere zaken besteed kon worden). Ook de kwartiermakers, die nu aan het werk zijn om een
Gebiedscoöperatie tot stand te brengen, hebben het advies van Veerman als leidraad
genomen. Met daarin een grote waarde voor het Boerenplan van de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap.
Rol van het Rijk en Provincie bij het project Mainport Rotterdam (PMR)
Bijgesloten een stuk van de minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus dat nog
gepubliceerd moet worden in de nette lay-out, maar tekstueel is het wel op orde
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-615993 . Het komt er op neer dat ze de bemoeienis
van het Rijk wil terugbrengen door het informeren over de status aan de Tweede Kamer, maar
wil afzien van de jaarlijkse rapportage en audit over de voortgang. Zij is van mening dat de tafel
van Borging, waarin noch onze Gemeente noch direct belanghebbenden uit het gebied zitting
hebben, en de voor deze club gemaakte rapportage de opvolging en voortgang voldoende
waarborgt…..
Provincie zoekt nieuwe lokaties voor windmolens
Om tegemoet te komen aan de vraag naar alternatief opgewekte energie en vermindering van
de CO2 footprint (door kolen- en gasgestookte energiecentrales) is de Provincie op zoek naar

lokaties in Zuid-Holland waar deze geplaatst zouden kunnen worden. Niemand wil die dingen in
zijn achtertuin vanwege de horizonvervuiling en de nadelen (geluid en slagschaduw) maar het
“not in my backyard” boiedt ook weer geen oplossing. De voorgestelde lokaties ver weg op zee
blijken minder makkelijk haalbaar dat hier op het land en er zijn “zoekgebieden” langs de Oude
Maas (DWL Berenplaat), Rhoon-Noord en bij de Carnisse Grienden (Barendrecht) genoemd
waar nogal wat bezwaren tegen bestaan. Om voorlichting te geven en de betrokkenen te
informeren zijn er twee inloopspreekuren voor windmolens georganiseerd. U moet zich wel
vantevoren inschrijven!!!
Voor Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk heeft de provincie twee avonden
gereserveerd: 19 november in het gemeentehuis van Ridderkerk en 25 november in het
gemeentehuis van Barendrecht. Beide avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Voor meer info zie
hier : http://www.rtvalbrandswaard.com/site/index.php/lokaal-nieuws/23-albrandswaard/183inloopspreekuren-windenergie-locaties-voor-albrandswaard
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11700/zienswijzeperiode/
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/startdocument-milieueffectrapportagewindenergielocaties-ter-inzage_50098.html
Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL) lunchlezing
De PAL organiseert weer een lunchlezing, dit keer over de ruimtelijke metamorfose in
Nederland op vrijdag 20 november 2015 - Start 12.30 uur in de Landschapszaal van het
provinciehuis. Inlooplunch vanaf 12.00 uur. Zie de bijlage. Voor meer info over de PAL en de
agenda KLIK HIER : http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/
Gert van Herk in Rotterdamse Oogst
Een leuk bericht op het Facebookpagina van Rotterdamse Oogst over onze Polderboer Gert
van Herk. Promotie van de bovenste plank voor het werk en de kwaliteit van de producten uit
het Buijtenland van Rhoon. Waarom zou dat moeten verdwijnen - het voorziet in een enorme
behoefte. Zie de bijlage er over…… Volgende Rotterdamse Oogstmarkt is op het
Heemraadsplein op zaterdag 21 november van 10:00 - 17:00 uur
Wandelroutes Zuid-Holland
De provincie is druk doende om een wandelroutenetwerk uit te rollen, ook binnen onze polders.
Tot verbazing van de boer overigens die ongevraagd opeens onderdeel uit blijkt te maken van
een route over zijn akkers. Als zoiets in overleg gebeurt, zoals met onze jaarlijke Polderdag, is
daar weinig bezwaar tegen. Maar zomaar een claim leggen op het gebruik en overpad langs de
akkers daar is niet iedereen van gediend natuurlijk en dat roept weerstand op in een toch al
moeizaam samenwerkingsproces….. Zie ook de Facebook bijlage.
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11690/wandelroute-kaart/
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Op de laatste Polderkolder zijn een aantal reacties binnengekomen, waaronder één die ik
verder niet zal plaatsen omdat die persoon blijkbaar niet heeft begrepen waar de Polderkolder
voor bedoeld was en wat de beweegredenen waren om ermee te beginnen. Maar de andere
deel ik graan nog even met u:
Goedemiddag Wim-Ge,
Gewoon bedankt, denk dat je polderkolder zeer belangrijk is geweest in het gehele proces.
-----------------------Hartelijk dank voor je informatie. Samen met jou hoop ik dat deze mooie polder nog lang,
ongeschonden, mag voort bestaan t.b.v. onze kinderen en kleinkinderen. Nederland=Polderland!
-----------------------Beste Wim, het is hartverwarmend te lezen dat het de goede kant op gaat.
Hartelijk dank voor jouw bijdrage om ons polderlandschap op juiste wijze te (her) inrichten.
Groet,
-----------------------Hallo Wim Gé.
Wat een goed bericht heb ik vanmorgen in m'n E-mail zitten lezen,nu maar hopen dat alles in goede
handen komt, je moet ook geen Hoera roepen voor je over de dam bent.
De eerste stappen zijn nu toch gezet en ik wens dat er nog vele goede stappen zullen volgen."Geef nooit
op" is een goede leus en jij hebt die in daden omgezet.
Ik wil jullie inzet nu ook beloond zien worden.
Veel succes, hartelijke groeten

AGENDA
16/11 20:00
Gemeenteraadsvergadering Hofhoek
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/16-november/20:00
19/11 19:00 - 21:00 Gemeentehuis Ridderkerk Inloopavond Windmolens
21/11 10:00-17:00

Rotterdamse Oogst Heemraadsplein

25/11 19:00-21:00

Gemeentehuis Barendrecht Inloopavond Windmolens

LINKS
Ingebruikname bank van de Carnisse Grienden…

http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/24924/carnisse-grienden-plaatst-bank
http://www.fotosjors.eu/archieven/gallery/15-10-2015-burgemeester-neemt-bank-in-gebruiklangs-wandelroute-vossenpad-rhoon
Paardenhouders en liefhebbers opgelet voor giftige bomen.....
Eikels
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=235625#.V
km393arRpg
Esdoorns
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=235052&h
=Esdoornbladen-en--zaden-gevaar-voor-paard#.Vkm1oHarRpg
Bij de Buytenhof loopt al jaren een poject om extra zorgwoningen op te zetten - dat voorziet in
een toenemende behoefte is de trend
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=236016&h
=Stijgende-vraag-wonen-op-zorgboerderij#.Vkm2tXarRpg
Sharon Dijksma, met Buijtenland in portefeuille, stapt over dus daar hebben we even niets meer
aan………
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=235222&h
=RTL:-Sharon-Dijksma-volgt-Mansveld-op#.Vkm5P3arRpg
Modder op de wegen in oogsttijd is ook zo’n item - afgelopen week maakte de boer bij het
bietenrooien de weg keurig schoon, maar de aannemer van het Waterschap bij het maaikorven
van de sloten weer vies
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=234833&h
=Ongelukken-door-modder#.Vkm6znarRpg
Deze mevrouw heeft er blijkbaar zin in…. Mannen in de pan hakken !
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=234398&h
=Gedeputeerde-wil-%27meer-mannen-in-de-pan%27
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
We zijn weer ruim een maand verder sinds de laatste editie en ik was vorige week juist
begonnen om een aanvang te maken met een kritisch onderwerp inzake de ontwikkelingen rond
de polders. Dat we nog niets hadden gehoord verder, terwijl er beloofd was dat er voor het
einde van het jaar een voorstel en vervolg zou komen inzake het initiatief om tot een
gebiedscoöperatie te komen. De website waarop e.e.a. door de Provincie gecommuniceerd zou
worden (“we gaan de communicatie verbeteren - dat is een speerpunt rond deze opzet van de

gebiedscoöperatie”) is al een tijdje uit de lucht (www.buijtenland.nl ). Ik had net zo’n beetje een
eerste proef klaar staan met al mijn grieven om uit te zenden toen er afgelopen vrijdag opeens
een bericht uit Den Haag kwam…… dus of ze het aanvoelden dat de onderhand eens enige
feedback moesten geven. Derhalve tijd om u voor de Kerst en jaarwisseling aanbreekt nog even
te informeren….
Ik zet de uitnodiging van de “kwartiermakers” voor de Gebiedscoöperatie en het bijgevoegde
persbericht 1 op 1 aan u door:
Geachte heer, mevrouw,
Op 1 oktober jl. is er een avond georganiseerd waarbij wij, kwartiermakers voor de
gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, ons aan u hebben voorgesteld en waar u actief heeft
kunnen meedenken aan de oprichting van de coöperatie. Met uw ideeën en opmerkingen
hebben wij rekening gehouden bij het opstellen van ons advies voor de oprichting van de
gebiedscoöperatie.
Het advies hebben wij begin februari a.s. in concept gereed en willen dit dan graag aan u
presenteren en toelichten. Dit doen wij op woensdag 10 febuari a.s. om 19.00 uur bij Abel,
Albrandswaardsedijk 196 in Rhoon. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn en staan open
voor uw reactie op het conceptadvies. Na eventuele aanvullingen naar aanleiding van deze
avond, zullen wij ons advies definitief maken en aan de provincie overhandigen.
Wij hopen op een grote opkomst.
Ter kennisneming treft u als bijlage aan, een nieuwsbericht met daarin de stand van zaken met
betrekking tot de oprichting van de gebiedscoöperatie.
Met vriendelijke groeten,
de kwartiermakers,
Jan Jaap de Graeff
Jan de Groot
Co Verdaas
Meer informatie, bij het off-line zijn van de actuele website, kunt u lezen op de site van de Provincie
Zuid-Holland
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11949/buijtenlandvanrhoon/
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/buijtenlandrhoon/

Visie Rand van Rhoon
Nog een bericht, maar dan nu van de lokale overheid, inzake de Rand van Rhoon. Een project
waar we dit voorjaar over hebben gesproken met een projectgroep van de Gemeente op de
Vlakkenburg en waarna ook de raad er naar heeft gekeken en wensen ingebracht. Een verslag
ervan als terugkoppeling is uitgebracht voor de zomer, een praatplaatje met stickers. Daarna zou
de Gemeenteraad, na het zomerreces, er ook een visie op inbrengen en zou een en ander
besproken worden, maar door de diverse ontwikkelingen binnen de raad en B&W is daar even
weinig concreets van terecht gekomen. Middels de bijgesloten brief van “de projectondersteuner”
zijn we geïnformeerd dat er eerst een visie moet komen inzake het sportpark alvorens met vertder
kan kijken over de gewenste inrichting van de Rand van Rhoon. Daarin wordt gesproken over een
“Projectpagina” waar alle relevante informatie terug te lezen is - ik sluit gemakshalve de link voor u
bij http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/rand-van-rhoon_47421/ plus ook de link naar de
verslagen van de bijeenkomsten http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/rand-vanrhoon_47421/item/bijeenkomsten_48238.html
Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is op zoek naar foto's
Na de zomervakantie wil de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal in een nieuwe expositie
aandacht schenken aan emigratie en immigratie. Heeft u familie, vrienden of kennissen uit
Rhoon of Poortugaal die zijn geëmigreerd en heeft u foto’s van deze personen die u ons ter
beschikking wilt stellen? Neem dan contact op met de Oudheidkamer, email ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn bij de foto’s verdere informatie te verstrekken, zoals het voormalige
adres, de geboortedatum, de datum of het jaar van emigratie, reden van emigratie, het beroep
hier en in het land van hun bestemming. U kunt natuurlijk ook met de foto's en de gegevens bij
Oudheidkamer langsgaan. Zij kunnen de foto’s dan direct scannen, zodat u ze weer mee naar
huis kunt nemen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal.
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Beste Marian en Wim Ge
We vreesden een paar weken geleden dat we de laatste polderkolder hadden gelezen maar gelukkig is
die vrees ongegrond nu we weer 'bij de tijd' zijn door jou belangrijke werkzaamheden.
Grote dank daarvoor zelfs als we maanden ruim 3600 km van Rhoon vandaan wonen.
Binnenkort keren we weer voor een paar maanden naar Rhoon terug en hopen dat we met regelmaat
weer van je horen.
Veel sterkte om steeds weer op nieuw de prachtige polders 'boven water' en op tafel te houden.

Met een hartelijke sjaloom groet uit Jerusalem.
Hallo Wim Gé,
Fijn dat je ons toch nog op de hoogte wilt houden van de gebeurtenissen- of wel de afwezigheid ervanmet
betrekking tot onze polder. We kunnen de Polderkolder toch niet missen! Dankzij jou begrijpen we nu
trouwens
ook de betekenis van de witte paaltjes!
LINKS
Om de Hedwigepolder te redden van onderwater zetten is de eigeaar bereid er een
asielzoekercentrum van te maken….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=237753&h
='Asielzoekers-naar-Hedwigepolder'-(video)#.VnhtVP2wd9A
Het blad Nieuwe Oogst van en voor agrarisch Nederland kent nu ook een eigen TV kanaal…
Nieuwe oogst TV
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=239768&h
=Nieuwe_Oogst_TV:_bevingsbestendigere_ligboxenstal#.VnhwF_2wd9A
Bij de Vereniging Albrandswaard Landschap (www.vawl.nl) is het wat stil qua activiteiten op de
website, maar ze zoeken wel een nieuwe voorzitter
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=54&wysijap=subscriptions&user_id=1049
Over Landschap gesproken, mijn “Facebook”vrienden hebben ongetwijfeld het filmpje gezien
van de verhuizing van de kudde van 300+ schapen door onze schaapsherder Cees van der
Sman c.s. dwars door de polders van Rotterdam-Zuid naar Rhoon-Noord - hoe het hem vergaat
kunt u nu ook teruglezen en volgen op een aparte facebookpagina ……
https://www.facebook.com/Landschapsbeheer-van-der-Sman-943675179048829/?fref=ts
Het internet in het buitengebied laart ook te wensen over natuurlijk - on sis beloofd door de
Gemeente Albrandswaard (of wethouder destijds) dat IEDEREEN in Albrandswaard zou worden
aangelsoten op glasvezel zodat IEDEREEN kon profiteren van de verkoop van het netwerk aan
CIF. En hoever staat dat ermee…….. NIET DUS is ons te verstaan gegeven
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=123&fileid=39945&f=9eba574c15ce474af93e04
ed30bc2cff&attachment=0&c=37769
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=239797&h
=NAJK:-ondermaats-internet-buitengebied#.VnlCDfnhCUk

Nog een pagina inzake toekomstige ontwikkelingen om in de gaten te houden is die van de
windenergie, de aangewezen locaties en voortgangsprocessen
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/energie/windenergie-0/locaties-wind/
Ook leuk is het uitbreidende wandelroutenetwerk in de polders, over dijken en over de akkers
blijkbaar. De boeren weten (nog) van niets, maar de paaltjes zijn uitgezet, zie ook het
screenshot er van in bijlage http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/recreatie-vrijetijd/wandelroutenetwerk/
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het jaar is al een aardig stuk op weg, dus zal ik u niet meer vermoeien met de beste
Nieuwjaarswensen. Voor zij die naar aanleiding van de laatste Polderkolder wensen terug
hebben gestuurd bedankt, ik ga ze niet allemaal citeren en plaatsen maar de wensen en
gedachten aan ons erfgoed waren weer hartverwarmend en een stimulans om door te gaan.
De kwartiermakers en de Gebiedscoöperatie
Maar er ligt weer een heel jaar voor de boeg waarin voor onze polders diverse ontwikkelingen
staan te gebeuren, althans volgens de plannen die er in de maak zijn bij de Kwartiermakers, de
provincie, lokale overheid en wellicht ook bij de bewoners middels een Gebiedscoöperatie.
Als bewoner en gebruiker van deze polders begint het langzamerhand wel te kriebelen welke
kant het zal uit gaan en of er mogelijkheden liggen om e.e.a. te realiseren. We hopen daar op
10 februari, tijdens de presentatie door de kwartiermakers meer duidelijkheid over te krijgen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=240085&h
=Kansen-voor-Buijtenland-van-Rhoon#.VqI2evkrLRY
Bomenkap Polderdijken Albrandswaard
Wellicht heeft u in de pers (RTV Rijnmond, RTV Albrandswaard, AD, Schakel) of via andere
media meegekregen dat ondergetekende zich ook bezighoudt met de Bomenridders
Albrandswaard, een stichting met vrijwilligers die zich inzet om het groene karakter van dorp en
polders zoveel mogelijk te waarborgen (www.bomenriddersalbrandswaard.nl). Naast het
behoud van de typische laanstructuur van bomen in het dorp proberen we dat ook in het
buitengebied te bewerkstelligen. De weidse polderdijken met hun fraaie boomopstand zijn
beeldbepalend voor het gebied, iedereen geniet daar van en het behoort tot ons
cultuurhistorisch erfgoed, dus daar zet ik me ook voor in.
Past dus goed in het totaalplaatje om de polder zoveel mogelijk authentiek te houden, en in alle
polderplannen is dat ook een van de steevast opgenomen kernwaarden.

Met de Bomenridders (what’s in a name) hebben we destijds samen met de lokale politiek een
kapverordening tot stand gebracht. Daarin “verplicht” de gemeente zichzelf en beheerders van
openbare ruimten daar aan te houden en elke te kappen boom vergunningsplichtig te maken.
Dus in De Schakel ziet u regelmatig de voornemens van de Gemeente tot kappen gepubliceerd
en hoe daartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden. Doorgaans zijn dit soort
voornemens al met de Bomenridders besproken en die geven dan onder voorwaarden hun
accoord of vragen advies aan een onafhankelijk boomexpert of er andere manieren zijn om de
boom te redden. Herplant is in bijna alle gevallen minimaal de uitkomst van het overleg, soms
kunnen boombesparende snoei- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Wanneer het bomen op grond van particulieren betreft, hebben we die kapverordening niet
achter de hand - zo ver strekt het niet, maar we hopen natuurlijk dat ook particulieren en
ondernemers op een verantwoorde manier met het groen (en de bomen en struiken) om gaan.
Noem het een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Voor het kappen van de 134 bomen aan de dijken hebben we dus met de Gemeente en het
waterschap (eigenaar/beheerder van de Polderdijken en wegen) een driehoeksoverleg gevoerd
over de noodzaak tot de kap. Wat we ten allen tijde niet meer willen is de complete kaalslag
zoals dat eerder is uitgevoerd bij de Molenpolderse Zeedijk (tussen Schenkeldijk en Korteweg)
en de Achterweg (langs de leidingstraat). Daar is het inmiddels wel weer een beetje volgroeid,
maar als er net gekapt is en er staan een rijtje van die sprietjes is het geen gezicht. Het 3-hoeks
overleg heeft in elk geval opgeleverd dat alle gekapte bomen herplant zullen worden om zo
geen gaten het de bomenbestand langs de dijken te krijgen. Dus dat heeft goed gewerkt
voorzover we kunnen beoordelen, er is slechts een enkele boom afwijkend gekapt van de
vergunning en ook dat zal worden gecompenseerd.
Maar zoals gezegd, particulieren of bedrijven kunnen we niet aan deze vergunning houden en
dat is heel jammer.
Want zo is op de hoek van de Omloopseweg en de Rijsdijk een hele rij (gezonde) essen gekapt
tussen de Hooge Stee en de boerderij van van Hilten. Omdat het particulier terrein is, en ze er
toch aan het werk waren heeft de eigenaar de uitvoerder gevraagd die maar gelijk mee te
nemen. Doodzonde, want die hoek heeft tcoh al zo geleden met de uitbreiding van Essendael.
Langs de Omloopseweg en Rijsdijk zijn toen veel bomen gerooid, slecht deels herplant en het
geeft een heel “bloot” gezicht aan de dijk. En helemaal niet te begrijpen, want het staat haaks
op het beeldkwaliteitsplan wat daar door de nieuwe ontwikkelaar wordt geschetst. Op het
beeldkwaliteitsplan (papier is inderdaad geduldig - zie uitsnede daarvan in bijlage) staat er een
hele rij bomen ingetekend langs de Rijsdijk die ze zojuist dus met de grond hebben gelijk
gemaakt. Een heel kromme situatie en een aanslag op de beleving die de “groene entree tot het
dorp” zou moeten worden.
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/26180/bomenridders-willen-visie-voor-dijkbomenhttp://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/26045/kaalslag-albrandswaard-met-kap-134bomen-

Vereniging Albrandswaards Landschap
Ik heb al eerder gerefereerd aan de aanstaande ALV van deze vereniging en het feit dat er een
nieuwe voorzitter gezocht wordt. Afgelopen week stond daarover ook een artikel in het lokale
nieuwsblad, De Schakel. Daarin wordt bijna niet gesproken over de Polder Albrandswaard, een
werk/overleg/klankbordgroep die daar toen is gevormd om een visie te vormen voor het gebied
en waar de vAWL uit is ontstaan. Want zoals wellicht bekend is dat overleg door allerlei
tegenstrijdige en persoonlijke belangen ontaard in een aantal kampementen die elkaar met
brieven en mails bestoken en zoals het nu lijkt in een impasse is geraakt. Dus willen ze zich nu
graag bemoeien met een ander speeltje, het Buijtenland van Rhoon. In het artikel wordt niet
geheel recht gedaan aan de bewering dat de boeren niet aan de (mislukte) Buijtenlandtafel
wilden aanschuiven. Een van de, niet toegelichte, redenen daarvoor was niet alleen dat de
boeren andere belangen hadden. Maar meer nog omdat er destijds in het bestuur van het
vAWL stemmen waren die de boeren en hun sympathisanten destijds afschilderden als
natuurverziekers, landschapverkrachters, onbetrouwbaar, gifmengers en die mening te pas en
te onpas onbekritiseerd namens de vAWL kon ventileren. Dat heeft bij menige Buijtenlander
destijds het vAWL in een minder positief daglicht gesteld, dus als ze echt deelgenoot willen
uitmaken van de aangehaalde Gebiedscoöperatie en een positieve inbreng daarin zouden
willen bewerkstelligen, heeft de nieuwe voorzitter een schone taak om die diverse zaken met
elkaar te rijmen en te verbinden (kernkwaliteit).
Zie ook de bijlage en Voorzitter vAWL gezocht
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/26278/-voorzitter-albrandswaards-landschapgezochthttp://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=54&wysijap=subscriptions&user_id=1049
Glasvezel in het buitengebied
Een ander onderwerp, dat ook veel bewoners aanspreekt en bezig houdt. Bij de verkoop van
het kabelnetwerk van Albardnswaard heeft de toenmalige wethouder Euser tenslotte beloofd
dat IEDEREEN in Albrandswaard van de opbrengst van de verkoop zou gaan profiteren en zou
worden aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk. Inmiddels bereiken ons uit vele hoeken
berichten dat dit vooralsnog niet staat te gebeuren. Als je de nieuwe kabelleverancier erover
benaderd wordt je van het kastje naar de muur gestuurd want zijn weten van niets. Aansluiten
zou eventueel in de toekomst wel kunnen maar daar moeten bewoners van het buitengebied
wel voor gaan betalen. Onzin natuurlijk gezien de eerdere toezeggingen, dus zijn diverse
mensen zich aan het oriënteren hoe de beloftes wel waar kunnen worden gemaakt. Uiteraard
hou ik u op de hoogte. Zie artikel 20 van deze brochure van de gemeente:
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=123&fileid=39945&f=9eba574c15ce474af93e0
4ed30bc2cff&attachment=0&c=37769
LINKS

Mocht u een boom willen planten dit voorjaar, denk ook eens aan de bijen : Boom van het jaar –
goed voor de bijen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=242330&h
=Kleinbladige-linde-Boom-van-het-jaar-2016#.VqIzo_krLRY
Niet alleen bomen, maar alle groen is goed voor de zieke en gezonde mens…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4229453/2016/01/21/Heilzaam-groen-inde-ziekenboeg.dhtml
Natuur – Klein Profijt pareltje
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/25859/klein-profijt-een-pareltje-natuurOostvaardersplassen – stabiele aantallen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=242088&h
=Aantal-grazers-Oostvaardersplassen-stabiel#.VqI0VfkrLRY
Koedood zone grazers
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/26114/-uitbreiding-kudde-schotse-hooglanders-bijnatuurgebied-koedood
Natuur stevig verankerd bij Provincies
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=241101&h
=Natuur-stevig-verankerd-bij-provincies#.VqI1ovkrLRY
Misschien blijven we bespaard voor windmolenparken langs de Oude Maas….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4230463/2016/01/22/Kamp-komt-met-nieuwplan-windmolenparken-op-zee.dhtml
Bodemenergie en de haalbaarheid van deze “goedkope” en milieubesparende energievorm
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=240584&h
=Provincie-Zuid-Holland-zet-in-op-bodemenergie#.VqI2LvkrLRY
Voor informatie over het Buijtenland van Rhoon….. zie de Provinciale website
http://www.buijtenland.nl/
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,

Toch nog maar even een korte Nieuwsbrief er uit om te herinneren aan de voor ons gebied zo
belangrijke bijeenkomst woensdag a.s. bij Abel over de Gebiedscoöperatie. Plus nog wat
andere informatie.
De kwartiermakers en de Gebiedscoöperatie
Aanstaande woensdag is er dan eindelijk de lang verwachte presentatie van de plannen die er
in de maak zijn bij de Kwartiermakers, de provincie, lokale overheid en de bewoners om te
komen tot een Gebiedscoöperatie. Welke kant dat op gaat is niet helemaal duidelijk, ik heb wel
wat “gruchten” gehoord dat een eerste conceptversie van de plannen niet helemaal strookte
met de afspraken, maar er is intussen alweer aardig wat water door de Oude Maas gestroomd,
dus zal dat wel gecorrigeerd zijn. Als bewoner en gebruiker van deze polders begint het
namelijk wel te kriebelen welke kant het zal uit gaan en of er mogelijkheden liggen om e.e.a. te
realiseren. We hopen daar dus 10 februari, tijdens de presentatie door de kwartiermakers bij
Abel in Rhoon meer duidelijkheid over te krijgen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=240085&h
=Kansen-voor-Buijtenland-van-Rhoon#.VqI2evkrLRY
Coöperatie Collectief Hoekse Waard
Nu de gebiedscoöperatie hier wellicht in de toekomst zal worden opgericht, is het goed om even
om ons heen te kijken. En dan kom je natuurlijk weer uit bij de zuiderburen in de Hoekse
Waard. Daar is het blijkbaar wel mogelijk om een boerenbedrijf uit te oefenen met een
verdienmodel (commercieel) en het is goed om te zien hoe dat wordt aangepakt. Per 1 januari
is daartoe een samenwerking opgestart genaamd de CCHW (Coperatie Collectief Hoekse
Waard). Onlangs heeft een eerste Nieuwsbrief om de mensen te informeren het licht gezien en
er is inmiddels ook een website in opbouw. De nieuwsbrief vindt u bijgesloten, het webadres is
www.cchw.eu
Prachtige uitzending over de Hedwigepolder “onder de oppervlakte”……
Bij NPO2 was er op 1 februari een prachtige documentaire te zien van Digna Sinke over het
politieke spel rond het onder water zetten van de Hedwigepolder. De voor- en tegenstanders,
hoe er gelobbied en gekonkeld wordt en vooraf afspraken gemaakt door havenbedrijven,
hogere overheden en natuurorganisaties, waarin het gebied niet gekend wordt. Een beetje
vergelijkbaar met zoals onze polders destijds zijn geslachtofferd voor de Tweede Maasvlakte
door afspraken met Rotterdam, de havenlobby, provincie, Tweede Kamer en natuurclubs die al
lang en breed van alles besproken en bekonkeld hadden voor we er ook maar over
geïnformeerd of betrokken waren.
Digna Sinke heeft al meerder documentaires gemaakt, o.a. ook over de teloorgang van het
eiland Tiengemeten en het opofferen daarvan voor nieuwe natuur http://tvblik.nl/hollanddoc/nieuw-tiengemeten en http://archief.tiengemeten.com/html/any/film en hier
http://archief.tiengemeten.com/html/any/Tiengemeten%20deel%201%20on%20streaming%20vi
deo .

Voor de uitzending over de Hedwigepolder moet u ook even gaan zitten, maar het brengt wel
weer veel (emotie) aan het licht, vooral voor de direct betrokkenen kan ik me voorstellen. Maar
us moet wel snel zijn want de uitzending is pas tot 11 februari beschikbaar
http://www.npo.nl/2doc-onder-de-oppervlakte/01-02-2016/VPWON_1230120 , daarna is het ook
bij TV-blik te zien http://tvblik.nl/2doc/onder-de-oppervlakte-maandag-om-2036
Reacties vorige Polderkolder Bomenkap
Met name die kap van de essen aan de Rijsdijk waaraan ik appelleerde leverde nogal wat
reacties op, zeker ook op de Facebookpagina van de Bomenridders Albrandswaard. Zie ook de
bijlage SBA. De bomen moesten blijbaar wijken voor een aan te leggen ontsluitingsweg in het
gebied Achterdijk/Rijsdijk. Vreemde gang van zaken natuurlijk, want als deze weg er ligt zal hij
door de ontwikkelaar/aannemer worden overgedragen aan Gemeente en/of Waterschap die wel
vergunningsplichtig zouden zijn geweest en minimaal een herplantverplichting zouden hebben
gehad. Maar het blijft natuurlijk een enorme kaalslag op zo’n beeldbepalende entree naar de
polders en het dorp v.v. - daar was iedereen het wel mee eens!
PAL Lunchlezingen
De Provinciale Adviescommissie (http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/’ ) voor de
Leefomgevingskwaliteit organiseert komende tijd weer een tweetal lezingen:
PAL Lunchlezing over Het energielandschap van de toekomst : op vrijdag 19 februari
2016 door Dirk Sijmons
Start 12.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis - Inlooplunch vanaf 11.45 uur
Aanmelden voor deze lezing met debat via deze Link! Zie voor meer informatie de publicatie
Landschap en energie; ontwerpen voor transitie.
Dirk Sijmons is actief bij H+N+S Landschapsarchitecten, voormalig Rijkadviseur voor het
landschap (CRA) en voormalig hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft en bij velen
van u waarschijnlijk ook nog wel bekend van de eerste plannen en gedachten die hij had in zijn
advies betreffende de polders langs de Oude Maas (1.100 ha natuur en recreatie)
PAL-lunchlezing over de toekomst van het EU-landbouwbeleid: 18 maart
Nils den Besten (Bestuurder LTO Zuid-Holland) en Krijn Poppe (LEI/PAL) zullen de presentaties
verzorgen bij deze lunchlezing
over de toekomst van het Europees landbouwbeleid (GLB) en de mogelijke gevolgen hiervan
voor Zuid-Holland.
De presentatie van Nils den Besten zal ingaan op de opgaven voor de grondgebonden
landbouw in komende jaren en wat het GLB hieraan zou kunnen bijdragen.
Krijn Poppe zal in zijn presentatie ingaan op de feitelijke aard van het GLB nu en over
uitkomsten van toekomstscenario’s voor het GLB van het LEI voor het ministerie van EZ.

Aanmelden: zie de Link naar het aanmeldformulier.
Jeugdjungletocht Rhoonse Grienden
Dit gebied willen we met jullie gaan ontdekken tijdens een zogenaamde Jungletocht. Misschien
komen we tijdens de tocht wel beversporen tegen door een bever die in het gebied van Klein
Profijt woont.
Op woensdagmiddag 24 februari kunnen jullie met Netty Wermeester en Corry van Kooten op
pad. Zorg wel voor warme kleding die nat en vuil mag worden, voor handschoenen voor warme
handen en kaplaarzen voor droge voeten.
Misschien dat jullie vader en/of moeder schone en droge kleding achter de hand kunnen
houden voor als jullie terug zijn. We starten om 13.00 uur op de parkeerplaats aan het einde
van de Schenkeldijk te Rhoon. Vandaar is het een klein stukje lopen naar de ingang van Klein
Profijt. Verzamelen doen we om 12.45 uur op de parkeerplaats, de tocht zal ca. 1½ uur duren
De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar en onder begeleiding van een volwassene.
Jullie mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
Datum

: woensdag 24 februari

Plaats

: Klein Profijt

Start

: 13.00 uur, verzamelen om 12.45 uur

Locatie :parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk (zie bijgevoegde Google Earthfoto)
Aanmelden kunnen jullie je bij: Elma Schreuders, secretariaat@carnissegrienden.nl. of via 010
5016532
LINKS
We gaan nog maar eens wat onder water zetten, de Koopmanspolder, een kunstwerk met
dubbele doelstelling
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=243099&h
=Koopmanspolder-gaat-onder-water#.VrSW4vnhCUk
Vraag naar grond en boerderijen in het zuid-westen blijft stijgen….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=242927&h
=Vraag-naar-grond-en-bedrijven-wisselen-sterk#.VrSZZ_nhCUk
De provincie heeft in het Buijtenland van Rhoon veel grond aangekocht. Een bericht voor de
volgende ronde wellicht …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=242846&h
=Natuurland-Zuid-Holland-naar-boeren#.VrSZ_PnhCUk

Koop lokaal bij de boer of laat het thuisbezorgen - makkelijk en beter dan die kant en klaar
maaltijden denk ik
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4235327/2016/01/30/De-keiharde-strijd-omde-thuiskok.dhtml
Nog makkelijker is het om je lokaal te laten verwennen en niet te hoeven koken - met
streekproducten op de Buytenhof
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/26508/boerenkooldiner-op-de-buytenhofEen geval van bloemkoolgekte in de VS - daar doet bloemkool 8 $ ….
http://www.foodlog.nl/artikel/bloemkoolgekte-in-de-vs/
We gaan ook steeds bewuster om met wat we eten en waar het vandaan komt
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=243583&h
=Nederlandse-consument-kiest-vaker-bewust#.VrSj-PnhCUk
Een dobberend bos in de Rijnhaven - een aardige bestemming voor oude boeien.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/138258/Oude-zeeboeien-klaargestoomd-voor-dobberend-bos
We rijden er al even over (als de Botlekbrug niet in storing staat natuurlijk) maar er was nog
geen feestje gevierd…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/138249/Minister-Schultz-opent-verbrede-A15
De webcams van de Vogelbescherming (gluren in de nestkasten) gaan op Valentijnsdag weer
aan…..
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/q/ne_id/1813
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Toch maar weer even een bericht er uit, vooral ook om de mensen te informeren die niet
aanwezig konden zijn of slechts deels betrokken zijn bij alle problematiek rond onze polders.
Afgelopen woensdag 10 februari was er de bijeenkomst met de “kwartiermakers” waarvan hier
een kort verslag …..
Bijeenkomst kwartiermakers Gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon
“Het lijkt positief” - “eerst zien en dan geloven” - dat waren zo de meest gehoorde reacties na de
presentatie bij een bomvolle koepel bij Abel door de heren Verdaas, de Graeff en de Groot. Zij
presenteerden woensdagavond j.l. hun eerste concept van het advies dat ze aan de Provincie

en Tweede Kamer willen voorleggen om te komen tot de oprichting van een Gebiedscoöperatie
in het Buijtenland van Rhoon.
Zonder al te diep op alle details in te willen gaan, hebben ze vooraf veel gesproken met alle
stake-holders, boeren, bewoners en andere belanghebbenden hoe zo’n coöperatie, uniek
binnen Nederland, er uit zou moeten komen te zien. Vandaar dat ze het, bij monde van
presentator Co Verdaas, hadden over de “contouren” van het advies. Zeg maar het raamwerk
waarbinnen alles zou moeten kunnen worden gerealiseerd.
En waarin wel een aantal zaken werden voorgesteld / benoemd die het merendeel van de
aanwezigen als muziek in de oren klonk. Ten opzichte van alle bagger, waanzinnige plannen en
onhaalbare ideeën die er de laatste jaren allemaal over de mensen was uitgestort bleek er
vanuit dit drietal een pragmatische en realistische kijk op de zaak. Nu maar hopen dat dit
hogerop bij Provincie, Tafel van Borging en Tweede Kamer ook zo wordt beleefd en
gehonoreerd.
Onder de werktitel “Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon” behelsde het
gepresenteerde advies kortweg de volgende hoofdlijnen:
•

•

•

•

•

•

Een nieuw perspectief: op 600 ha grond laten zien wat ondernemers, inwoners en
overheden kunnen bereiken door ontwikkeling van natuur en landschap, cultuurhistorie en
recreatie toe te voegen. Vanuit de bestaande unieke identiteit wordt in gezamenlijkheid het
gebied uitgebouwd naar een hoogwaardig akkernatuurgebied waar agrarisch
ondernemerschap en prettig verblijven hand in hand gaan.
Waar gemotiveerde ondernemers op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier de basis
onder hun ondernemerschap verbreed zien, maatschappelijke doelen gaan realiseren en
gezamenlijk aan het roer staan, waar gemeente en provincie het eigenaarschap en
zeggenschap - binnen kaders - aan (partijen in) het gebied laten en waar deskundige
organisaties hun expertise beschikbaar stellen aan (de ondernemers) in het gebied.
Daartoe moeten er doelen en inrichtingsmaatregelen worden vastgesteld en geborgd, moet
er een nieuw bestemmingsplan komen (agrarisch met PKB doelen) met de mogelijkheid tot
wijzigingsbevoegdheid afwijkende plannen, moet er in de tussentijd een overeenkomst met
ondernemers komen voor schadeloosstellingen planschade tot het nieuwe
bestemmingsplan onherroepelijk is en moet er een gebiedscooperatie worden ingericht die
zich contractueel aan de provincie bindt voor het realiseren van de doelen
De PKB/PMR doelen uitgewerkt in het rapport VNC/VABIJ (ook wel het boerenplan
genoemd) is de basis en de inrichtingsmaatregelen daaruit zullen worden overgenomen,
inclusief de aanbevelingen die Alterra heeft gedaan ter aanvulling. De maatregelen zullen
bijdragen aan het vestigen van akkervogels en akkerflora omdat de “nieuwe” agrarisch
bedrijfsvoering aan de ontwikkeling daarvan zal bijdragen - uitgewerkt in een gebiedsvisie
met een meerjarig uitvoeringsprogramma.
De doelen en inrichtingsmaatregelen moeten worden geborgd door de overeenkomst tussen
gebiedscoöperatie en provincie, de kwalitatieve verplichting in het bestemmingsplan en een
adviserend orgaan voor de gebiedscoöperatie - verder door monitoring van de
biodiversiteitsontwikkeling en de mogelijkheid tot bijstellen in het voortschrijdend
uitvoeringsprogramma alsmede het ruimte bieden aan de coöperatie voor optimalisatie
daarvan
Het vigerend bestemmingsplan staat de te behalen doelen in de weg dus moet worden
aangepast naar “agrarisch met waarden landschap en natuur” waarbij men terug bestemt

•

•

•

maar vooruit handelt. Ook hierin weer de kwalitatieve verplichting om PKB doelen te borgen
maar met een wijzigingsbevoegdheid om de plannen van de coöperatie planologisch in te
passen. Een en ander wordt in gezamenlijk opdracht van VABIJ, provincie, gemeente en
kwartiermakers verkend.
Met de ondernemers moeten overeenkomsten worden gesloten. Het huidige
bestemmingsplan biedt titel voor planschade of volledige schadeloosstelling. Ondernemers
kunnen niet met lege handen blijven zitten dus voorjaar 2016 moet hen een voorstel gedaan
zijn voor planschade (bij blijven zitten) of volledige schadeloosstelling (bij vertrek).
Bedenktijd (acceptatie voorstel) tot het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is en het
biedt zekerheid aan ondernemers die een keuze moeten maken voor ondernemen of
vergoeden.
De op te richten gebiedscoöperatie krijgt taken en verantwoordelijkheden, zal qua
samenstelling een weergave moeten zijn van het gebied met vooral mensen (voldoen aan
een nog op te zetten profielschets - namen later) uit de 600 ha, zal zowel een borging
moeten zijn voor de ondernemers alsmede voor de mensen van natuur en recreatie, de
financiering ervan is ondergebracht bij het Groenfonds, zal zich ook bezig houden met
grondverwerving en de samenwerking tussen partijen.
Als tijdpad in 2016 werd de aanwezigen (na de inbreng en verwerking van opmerkingen
deze avond) voorgesteld het volgende plaatje:
o Februari : advies aan de Provincie
o Maart : consultatie Tafel van Borging en toetsing bij het Rijk over uitwerking van de
afspraken
o April : besluitvorming Provincie (Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten)
o Voorjaar - Zomer : bemensing en nadere invulling organisatie van de
Gebiedscoöperatie
o Na de zomer : oprichting Gebiedscoöperatie waarna het opleveren van de
gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma volgt door de Gebiedscoöperatie

Waarna er nog een vragenronde resteerde waarbij de aanwezigen hun visie en vragen naar
voren mochten brengen aan afwisselend Co Verdaas en Jan Jaap de Graeff. Iedere
vragensteller had natuurlijk een eigen belang en perceptie van het gepresenteerde. Zo was er
vanuit de Gemeente natuurlijk enige reservatie inzake de voorgestelde
bestemmingsplanwijziging, omdat de Gemeente daar steeds al niet achter had kunnen staan
maar claimde door de Provincie tot de huidige invulling gedwongen te zijn. En ook vanuit de
“natuur” hoek werden vragen gesteld bij het borgen en monitoren van de eerdere afspraken
inzake toename biodiversiteit. En aan het gebied grenzende verenigingen zagen zich ook graag
deelgenoot in de coöperatie en te maken plannen, maar de kwartiermakers wilden toch in
eerste instantie daarbij uitgaan van de mensen die in het gebied wonen en ondernemer zijn, en
pas in een volgend stadium daarin (via een adviescommissie of gekozen leden binnen de
coöperatie) invulling geven aan “invloed van buitenaf” om in elk geval een werkbare en
overzienbare start te hebben. Het is voor iedereen een nieuw perspectief, voor alle
belanghebbenden, maar zeker ook voor de boeren in het gebied die het leeuwendeel van de
inspanningen zullen moeten doen om de zaak van de grond te krijgen en op een andere manier
zullen moeten gaan ondernemen. Iets dat nieuw is voor hen maar waarin ze het vertrouwen
hebben dat het te realiseren is volgens de plannen van het VNC.

Algehele tendens was wel, hoewel er nog wat vragen waren, dat het duidelijk een stap de
goede richting op is na al die jaren …….
Zie ook hier : http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groenindex/groenprojecten/buijtenland-rhoon/@12798/buijtenland-v-rhoon/
Windmolens ….. waar vechten we tegen?
Van een trouwe Polderkolder correspondent mocht ik het in bijlage gevoegde artikel van Martin
Sommer ontvangen dat hij voor de Volkskrant schreef. Hij heeft eerder ook al over het
Buijtenland van Rhoon geschreven, benieuwd hoe hij tegen de huidige stand van zaken aankijkt
overigens. Maar zijn kijk op de windmolenproblematiek en de keuzes die hierin gemaakt moeten
worden is ook weer verduidelijkend. Natuurlijk is windenergie mooi, maar NIMBY (Not In My
Back Yard). Lees het gerust…..
Ook deze link is aardig in dat verband http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/03/straks-bepalende-rijken-waar-de-armen-wonen-1588115
LINKS:
Misschien toch dit jaar maar weer een Polderdag 2016 organiseren en dan rond “De week van
de Akkerbouw ? www.weekvandeakkerbouw.nl
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=243769&h
=Week-van-de-Akkerbouw-zoekt-deelnemers#.VsC1D_nhCUk
Pas op met het herscheppen van de zogenaamde oernatuur….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4241106/2016/02/09/Pas-op-metherscheppen-oernatuur.dhtml
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ik heb nog niet veel nieuws te melden over de laatste ontwikkelingen rond de
Gebiedscoöperatie. Dat zou zo onderhand wel eens een kant op moeten gaan gezien het
conceptadvoes dat we allemaal ruim een maand geleden hebben mogen aanhoren, maar daar
zijn nog een paar hordes te nemen natuurlijk. De provincie en Tweede Kamer moeten er
tenslotte ook nog wat van kunnen vinden, ook al zijn de uitvoerenden en plannemakers het
allemaal wel met elkaar eens en staan de neuzen behoorlijk dezelfde kant op. Maar dan heb je
ook nog het ongrijpbare en onpeilbare fenomeen tafel van Borging, waar ik u vroeger wel eens
op heb geattendeerd. Waar over alle hoofden een afspraken en dealtjes worden gemaakt
tussen havenbedrijven, gemeente Rotterdam, de regio, de natuurclubs en meer - waar wij als
gemeente en/of direct belanghebbenden niet in vertegenwoordigd zijn en dus ook als direct
betrokkenen geen inbreng in hebben. Een ongeleid en ongrijpbaar projectiel dat zomaar een gat

kan schieten in het advies wat er nu naar al die jaren geld-, tijd- en energieverspilling ligt en
waar de belanghebbenden en stake-holders het allemaal wel zo’n beetje over eens zijn. Die
Tafel van Borging zou in maart geconsulteerd worden zo lazen we in de presentatie van 10
februari maar of dat al gedaan is en wat de uitkomst is kunnen we slechts gissen.
Communicatie is nog steeds een ondergeschoven kindje. Wat houdt het in en wie zijn dan wel
de partners in die Tafel van Borging die zomaar over ons mogen beslissen?
https://www.maasvlakte2.com/kennisbank/Afsprakenkader%20Borging%20PMR.pdf
Verslag Kwartiermakers bijeenkomst 10 februari
In de vorige editie had ik u mijn verslag, gebaseerd op mijn aantekeningen van de avond
gegeven - inmiddels is er ook een officieel verslag rondgezonden dat ik u uiteraard niet wil
onthouden. Ik heb het als bijlage ingesloten.
Bomenridders Albrandswaard
Ik heb u eerder ook gewezen op het werk van de Bomenridders voor onze polders, en dan met
name het waarborgen van de bomen laanstructuur langs onze polderweg en dijken. Inmiddels
zijn de snoei- en kapwerkzaamheden zo’n beetje voorbij, maar de op hun eigen website
herplant van de gekapte bomen hebben we helaas nog niet terug gezien.
http://www.wshd.nl/nieuws/2016/01/bomenkap-in-rhoon-en-poortugaal.html
Dus hebben we voorlopig wat gaten in de dijk, maar uiteraard houden we de vingers aan de
pols. Overigens zijn de Bomenridders nu ook op social media actief met een Facebookpagina
waar snel op nieuws kan worden ingespeeld. Neem gerust een kijkje op deze pagina’s
www.facebook.cm/bomenriddersalbrandswaard of de website
www.bomenriddersalbrandswaard.nl
Inloopavond de Groene Loper / Havenhoofd / Johannapolder 21 maart
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met een kwaliteitsimpuls van de
Johannapolder, om er een nog aantrekkelijker recreatiegebied aan de Oude Maas van te
maken. Betrokken buurtbewoners kunnen tijdens een inloopbijeenkomst in gesprek komen met
het recreatieschap en vragen stellen over de nieuwe ontwikkelingen.
Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 21 maart 2016 tussen 19:00 en 20.30 uur kunnen
belangstellenden vragen stellen over deze nieuwe ontwikkelingen. U kunt het definitief ontwerp
bekijken van de Groene Loper en de parkeervoorzieningen en uw reactie geven op het
voorlopig ontwerp voor de verlenging van de Groene Loper en de kwaliteitsverbetering Kop van
de Haven en wandelpad langs de Oude Maas. Locatie: Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk
196, Poortugaal/Rhoon. Gedurende de avond zijn er mensen van het ontwerpburo en het
recreatieschap aanwezig. Na deze avond zullen we uw vragen en opmerkingen meenemen in
onze overwegingen en via de website www.heerlijkbuiten.nl/johannapolder kenbaar maken hoe
we met de vragen zijn omgegaan
Gemeenteraadsvergadering 21 maart
We zijn allemaal onderhand wel benieuwd naar het verslag van de wethouder die, volgens de
toezeggingenlijst, een gesprek zou hebben met de kabelaar over aansluiten van het
buitengebied op glasvezel. Er is destijds toegezegd dat ALLE inwoners van Albrandswaard
zouden profiteren van en uit de opbrengsten van de verkoop van het kabelnetwerk en zouden

worden aangesloten op glasvezel, ook het buitengebied. Maar dat staat volgens het CIF ter
discussie…

U kunt het allemaal komen aanhoren volgende week maandagavond
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-maart/20:00
LINKS
Hoe ze dat elders doen met aansluiten buitengebied op het glasvezelnetwerk…..In Drenthe
bijvoorbeeld :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=246154&h
=Snelste-internet-in-buitengebied-Drenthe#.VubuDf3QB9A
Niet schrikken komende week van sluipende mensen op de dijken - het dijkleger gaat op
oefening
http://www.wshd.nl/nieuws/2016/03/dijkwachten-oefenen-in-regio-ijsselmonde.html
Ze leren het nooit - ook niet in andere Provincies. Allemaal plannen maken zonder eerst met de
direct betrokkenen te overleggen…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=246048&h
=Boeren-vrezen-'tweede-Oostvaarderswold'#.Vubuvv3QB9A
Dat de natuur groeit ten koste van landbouwgrond is hier ook niet nieuw…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=244999&h
=Natuur-vreet-meer-landbouwgrond#.Vub1x_3QB9A
Alleen groeit niet alles in absolute aantallen…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4259244/2016/03/08/Verdwijnt-de-wildeeend-uit-de-natuur.dhtml
Nog even een leuk uitvloeisel van wat er in Europa allemaal wordt bedacht…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=244652&h
=Verbod-lupine,-vederesdoorn-en-hemelboom#.Vub28_3QB9A
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Goedenavond Polderbewoners en andere belangstellenden,
Ik ben deze mail begonnen op 1 april maar heb hem deze datum niet willen verzenden uit angst
dat u het wellicht als een 1 april grap op zou vatten. Maar het is een bloedserieuze zaak dus
heb ik de verzending maar even uitgesteld tot een gunstiger tijdstip in het weekeinde. Want
waar iedereen zo positief gestemd is en aan de slag wil met het “Boerenplan” komt er toch
ineens weer ruis op de lijn……
Tafel van Borging

Mijn vorige Polderkolder heeft daarover nogal wat losgemaakt. Niet alleen kreeg ik van lezers
reacties, maar inmiddels beginnen de bewoners en boeren het ook een beetje zat te worden.
Het is alleen maar een vorm van tegenwerken lijkt het wel, gelijk willen halen ten koste van alles
en niet constructief mee willen denken in oplossingen die worden aangereikt.
Agrarische ondernemers zijn gewend te denken in oplossingen en risico’s nemen. Of het nu de
mestwet is, melkquota’s, natuurplannen, minder mest en gewasbeschermingsmiddelen, meer
biodoversiteit : een boer is altijd in staat zijn bouwplan en bedrijfsvoering zo om te zetten in een
werkbaar alternatief dat ze kunnen blijven voortbestaan. De meesten althans, tegen de
verdrukking in. En dat is iets wat een ambtenaar totaal niet kan, die blijft hangen in zijn
“verleden”, aan vooringenomen posities en ideeën, als zijn die decennia oud, zonder enig
voortschrijdend inzicht of inlevingsvermogen.
Vandaar dat de boeren een brief hebben geschreven naar de Gedeputeerden en Statenleden
van de Provincie want die beginnen het ook onderhand zat te worden.
Zij steken hun nek uit, hebben al geld gestoken in een haalbaar en werkbaar plan en steken
energie en hun hand uit om gezamenlijk aan de slag te gaan en tot een plan te komen.
En dan is daar weer zo’n ongrijpbaar fenomeen die roet in het eten lijkt te willen gooien, of in elk
geval niet mee wil werken.
Lees de brief van de boeren (“voortgang Buijtenland van Rhoon” bijgesloten) en een van de
reacties…:
Ik heb geprobeerd om het stuk van die 'Tafel van Borging' (doet me meer denken aan de geheime orde van de
Vrijmetselarij!) door te nemen, maar kon er op een gegeven moment niet doorkomen. De haren rijzen je te berge, als
je de bla, bla leest zonder dat er gerept wordt over bewoners. Het ruikt inderdaad naar geritsel en geheime deals. Er
staan handtekeningen onder van 'oude' ministers. Is dit dan nog wel geldig?
Landbouw “drone” in het Buijtenland van Rhoon
Om even aan te geven dat onze agrariërs mee gaan met de modernste technieken een stukje
hierover van de Facebooksite van de Vossenburg geplukt. Adjan en Branka Vos hebben voor
hun bedrijf een “drone” aangeschaft om daarmee de bedrijfsvoering te optimaliseren met
ondersteuning van beelden uit de lucht. Oefening baart kunst maar wel op tijd de bakens
verzetten om mee te kunnen. Dat bedoel ik met modern ondernemerschap en inspelen op de
realiteit, iets wat in het ambtelijke Den Haag doorgaans ver te zoeken is…..Zie de bijlage.
Hoe werkt het bij de ambtenarij en de hogere overheid….
Het werkt niet of functioneert niet zou je kunnen stellen. Zaterdagmorgen staat er in het AD
(regio bijlage stad) een prachtig verhaal van hoe de overheid, gedragen door de beleidsmakers
in de Tweede Kamer, naar bepaalde eindresultaten en “gewenste” uitkomsten toerekenen. Alle
plannen en cijfers worden zo voorgesteld of het hét ideale scenario is waar iedereen blij mee
zou moeten zijn.

Het AD haalt als voorbeeld de A4 door Midden-Delfland en de laatste 7 kilometer (met o.a. de
Ketheltunnel) aan waar 63 jaar over gesteggeld is. Het ingeschakelde onderzoeksbureau
(Deltares) en Rijkswaterstaat werken bij al hun onderzoeken en testen toe naar vooraf
opgestelde conclusies, waarvan niemand weet of die haalbaar en realistisch zijn. Het is niet
alleen een geldkwestie maar vooral een ambtelijk verhaal om tegen alle logica en bedenkingen
in te gaan en vooral vast te houden aan vooraf ingenomen standpunten.
Het verhaal is één op één te copieren en vul dan maar Maasvlakte 2, Project Mainport
Rotterdam en “lak” aan de gedupeerde bewoners en belanghebbenden in. Alle bezwaren
worden weggewuifd of met dikke rapporten (in ons geval al twee meter kastruimte en 75
rapporten en onderzoeken verder) weerlegd om toch vooral hun gelijk en idee er door te
drukken.
En daarom begrijpelijk dat de belanghebbenden (boeren en bewoners) in deze regio er
onderhand een beetje genoeg van hebben…..
Tentoonstelling Tuinderijen in Poortugaal en Rhoon
Momenteel is er in de Oudheidkamer (gevestigd in het oude Gemeentehuis van Poortugaal)
een overzichtstentoonstelling over oude tuinderijen in het gebied onder de noemer “van eigen
bodem”. Zeer zeker de moeite van een bezoek waard - meer informatie vindt u op de website
van de vereniging http://www.oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl/
Tentoonstelling Charloisse Polder
Vroeger grenzend aan het Buijtenland van Rhoon maar door de A-15 afgesloten van ons gebied
(hoewel, de Groene Verbinding en 5 tunnels/viaducten). De bewonersvereniging heeft vorig jaar
het plan opgevat, om in september dit jaar [rond de Nationale Monumenten dagen] een
tentoonstelling te gaan organiseren over de geschiedenis van de polder Charlois, en de
Charloisse Lagedijk en haar bewoners in het bijzonder. Ook zijn we nog op zoek naar oud foto
en beeldmateriaal over de dijk, en Charloisse polder. Voor meer informatie zie de bijlage of de
website www.bocl.nl
Albrandswaarder van de week…..
Afgelopen week ben ik door de redactie van de Botlek benoemd tot “Albrandswaarder van de
week”. Wel leuk natuurlijk, maar ik zou liever gezien hebben dat ik me op al die vlakken niet zou
hoeven roeren omdat alles goed geregeld is en op rolletjes verloopt. Daar komt nog bij je bijna
alles in teamverband doet, dus is het niet alleen mijn verdienste maar een gezamenlijke
inspanning. Plus de niet te onderschatten steun van het thuisfront, want die moet het ook
allemaal maar goed vinden en tijd inruimen. Het stuk heb ik bijgesloten of is terug te lezen
onder de links. Maar ook hier weer positieve reacties op:
Goede morgen Wim Gé,
dat is een mooi en welverdiend artikel in de Botlek,hieruit blijkt dat er toch mensen zijn die je waarderen
over wat je allemaal doet. Ook mijn waardering voeg ik er nog eens bij.

Hartelijke groeten ook voor Marjan

Waarnemend burgemeester Albrandswaard : J.P. Lokker
Uiteraard wensen we burgervader Wagner een voorspoedig herstel, maar in de huidige situatie,
waarin toch wat daadkracht verlangd wordt van het college, heeft het de CvdK beter geleken
om een waarnemend burgemeester te installeren dan om alles op de loco te laten aankomen.
temeer daar het nog wel wat maanden aan kan lopen vooraleer Hans Wagner weer vol aan het
werk kan. Zie bijlage ook.
PAL-lunchlezing op vrijdag 15 april 2016
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (http://www.zuidholland.nl/overons/pal/) organiseert een lunchlezing op vrijdag 15/4
Start 12.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis - Inlooplunch vanaf 11.45 uur
Onderwerp: Stad en ring: vriend of vijand? Hoe kan weginfrastructuur bijdragen aan
concurrerende steden met een goede leefbaarheid?
Met presentaties van Tertius Hanekamp (TEMAH) en Michel Heesen (PAL), gevolgd door een
publieke discussie.
Na deze sprekers is er volop ruimte voor vragen en debat. Na afloop (ca. 14.00 uur) kunt u
napraten onder het genot van koffie of thee.
Aanmelden via deze Link.
LINKS
Mooie beelden uit het land der melkveebedrijven waar de koeien deze dagen voor het eerst
weer naar buiten gaan…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=246842&h
=TV:-Sven-Kramer-jaagt-koeien-de-wei-in#.VwDq5P1fx9A
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=247644&h
=Dansende-koeien-op-Nieuwe-Oogst-(video)#.VwDlxP1fx9A
Een van de zaken die de Gebiedscoöperatie zou kunnen aanpakken is de “Landschapstafel”
(niet te verwarren met de mislukte Buijtelandtafel)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=247533&h
=Landschapstafel-Voorne-Putten-ziet-boer#.VwDoRf1fx9A
Zowel in bijlage als via deze links het bericht over de herplant van de dijkbomen in de polders
van Albrandswaard door het Waterschap
https://www.facebook.com/bomenriddersalbrandswaard/
http://www.wshd.nl/nieuws/2016/03/start-herplanting-134-bomen-in-rhoon-en-poortugaal.html
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/waterschap-hollandse-delta-herplant134-bomen-in-rhoon-en-poortugaal_53069.html
Om ook maar aandacht te geven aan het fenomen Cruijff en zijn uitspraken: “elk nadeel heb zijn
voordeel”

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=247587&h
=Klimaatverandering-biedt-kansen-voor-boer#.VwDnoP1fx9A
De nieuwe omgevingswet (bestemmingsplannen, kapvergunning etc etc) is nu ook door de
Eerste Kamer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=247038&h
=Eerste-Kamer-stemt-in-met-Omgevingswet#.VwDp8_1fx9A
Duurzaam vlees mag best wat meer kosten …..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4272065/2016/03/30/Duurzaam-vlees-magbest-wat-kosten.dhtml
De eervolle benoeming tot Albrandswaarder van de week
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon/
http://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/nieuws/wim-g%C3%A9-warnaar-behoud-de-polderzoveel-mogelijk-als-hij-is-1.5877837
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het eind van de maand is in zicht en ik heb me wat vrije dagen in het vooruitzicht gesteld om
wat achterstallig onderhoud op en rond huis te gaan doen, dus terwijl alle nattigheid aan het
opdrogen is nog even wat tijd ingeruimd om u van de laatste ontwikkelingen te informeren. Het
is komende week wel de week van het water maar van mij mag het droog blijven…..
(www.weekvanonswater.nl)
Buijtenland van Rhoon - de Gebiedscoöperatie
Stilte voor de storm? Geen idee maar het is verontrustend stil rondom alle plannen. Of eigenlijk
gezegd HET plan, want meer is er momenteel niet. Het enige plan, dat kan rekenen op
draagvlak, gemaakt is voor en op kosten van de boeren door de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, dat door het onafhankelijk Louis Bolk Instituut is doorgerekend, dat door
Cees Veerman en de kwartiermakers (Verdaas, de Graeff en de Groot) voor 90% als basis voor
het nieuwe Buijtenland van Rhoon zou moeten dienen ligt al weer een aantal maanden “ergens”
op de plank of op een bureau zonder dat je er wat van hoort. Bij de (uitgestelde) presentatie
van februari 2016 (zou eind 2015 al zijn) stond de kwartiermakers het volgende schema voor
ogen
•
•
•
•

Advies aan de provincie (februari 2016)
Consultatie Tafel van Borging (maart 2016)
Toetsing Rijk uitwerking van de afspraken (maart 2016)
Besluitvorming provincie (GS/PS) (april 2016)

Het is inmiddels bijna 1 mei en het papier blijkt geduldig. Nou maakt het op het hele proces van
ruim 15 jaar niet meer zoveel uit natuurlijk, maar het zou wel goed zijn als iedereen onderhand
eens wist waar hij/zij aan toe was en plannen voor de toekomst zou kunnen gaan maken.
Maar de boer ….. hij ploegde voort…..
Deze mensen laten hun kop niet hangen naar de nukken en grillen van de politiek, dus zijn weer
volop begonnen aan het nieuwe zaai- en plantseizoen. De granen, bieten en uien zijn gezaaid,
de aardappels en eerste spruiten weer gepoot en de mais volgt binnenkort ook. Het nieuwe
seizoen is tussen de regenbuien door van start en hoe het verder gaat zien we wel…….
De brief welke de Verenigde Agrarische Ondernemers hebben ingestuurd naar de Provinicale
Statencommissie is in elk geval wel aangekomen…..
https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/2016/Commissie_Duurzame
_Ontwikkeling_13_april_2016/Opening_procedurevergadering/Ingekomen_stukken/Brief_van_V
ereniging_Agrarische_Belangen_over_Voortgang_Buijtenland_van_Rhoonb
Gifstort sanering - informatieavond 14 april Vlakkenburg
Op deze donderdagavond gaf de Provincie een presentatie op de Vlakkenburg van hoe zij
denken, na het raadplegen van een aantal groeperingen en belanghebben, hoe het probleem
van de sanering van de ex-vuilstort (maar meer gifstortlocatie dan ander vuil) bij de Rhoonse
Grienden zou moeten worden aangepakt. Ik heb de presentatie ontvangen daarover om met u
te delen en voor de beeldvorming bijgesloten in een pdf file. Het is groot (3 Mb) maar kleiner
kreeg ik hem ook niet en ik wilde er geen informatie uit weglaten.
Duidelijk werd wel weer dat er niet met iedereen is gesproken over de uitvoering of dat vragen
en ideeën van geconsulteerden ook gehonoreerd zijn. De stort afgraven en zo saneren is uit
kosten en transport/verwerkings oogpunt onhaalbaar, maar iedereen is het er wel over eens dat
er wat mee gebeuren moet.
Zo hebben de Carnisse Grienden in een eerder stadium al aangegeven graag te zien dat de
gifstort wordt afgedekt en geisoleerd met een afdeklaag plastic bovenop. Dat idee hebben ze
vooralsnog in de ijskast gestopt vanwege onhaalbaarheid en een niet afdoende maatregel
(hoezo?, dat gebeurt elders toch ook?).
De bewoners van de Havendam zijn merendeels wel akkoord, want die krijgen allemaal een
extra strook grond bij hun achtertuin in plaats van de sloot die er nu loopt. Deze sloot wordt
gedempt en er wordt een nieuwe gegraven een aantal meters verderop - dus hun bezwaren zijn
min of meer afgekocht met een extra stuk tuin.
De Bomenridders zien vooral de 5 ha kaalslag (40 x 1250 mtr) als een aantasting van de boomen laanstructuur op de dijken en met hun suggestie om in elk geval waar mogelijk weer wat
bomen en struiken te herplanten om de “contouren” van de dijkbeplanting te bewaren werd ook
negatief ontvangen. Wanrt die bomen en struiken zouden, ongeacht of je ze op een terp of

dikkere grondlaag plaatst, ongroeien in de gifbelt en bij omwaaien het gif weer boven brengen.
Maar als je dat gif afdekt met een laag plastic (zie Carnisse Grienden) dan groeien die wortels
er niet in, zeker niet als je ondiep wortelende bomen en struiken neemt - dat kan elders ook.
En dan de aanwezige direct belanghebbende boeren waren ook niet betrokken. Daaraan wordt
niet voor het eerst voorbij gegaan, maar zij maken vooral bezwaar tegen het lekkende gif dat
eventueel via grondwaterstromen in het huidige plan de hele 600 ha polder wordt doorgejaagd
om pas bij gemaal Breeman er uit te worden gemalen. Veel vertrouwen in de helofyten- en
rietkraagfilters hebben die niet want bij het openbarsten van een doorgeroest gifvat kan de
natuurlijke filtering dat niet aan en kan zomaar de hele polder worden vervuild, en daar zit
niemand op te wachten natuurlijk, de boeren als belanghebbende land- en watergebruikers al
helemaal niet.
De projectgroep zal alles meenemen in hun overwegingen en er nog op terug komen, dus
wachten we dat af. We houden u op de hoogte uiteraard.
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groenindex/groenprojecten/buijtenland-rhoon/sanering-rhoonse/
Pacht landbouwgronden 2017
Een onderwerp dat me eigenlijk een beetje “triggerde” daar ik bij de diverse presentaties
weliswaar gelezen heb dat de Provinice inmiddels behoorlijk wat gronden in onze polders
verword=ven heeft, maar wat gebeurt er dan mee? Nog eens aangewakkerd door een bericht in
de Nieuwe Oogst.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=248590&h
=BBL-grond-Goeree-Overflakkee-voor-boer#.VyNfD_l97RY
Want op Goeree-Overflakkee gaat de BBL grond naar de boer bij inschrijving, zoals dat hier ook
vroeger ging, maar hier heeft de BBL alle land aan de Provincie gegeven, naast het land dat ze
inmiddels aangekocht hebben. Maar hoe verdeelt deze die grond? Krijgen alle boeren gelijke
kansen momenteel?
In mijn zoektocht naar “Nieuws” vanuit de Provincie over de Kwartiermakers en de plannen (de
website www.buijtenland.nl blijft onverminderd uit de lucht want er is niets te communiceren
over dit gebied blijkbaar) stuitte ik echter over een bericht dat de voor volgend jaar ook hier
iedereen in de gelegenheid stellen in te schrijven op de pacht van landbouwgrond.
Via deze webpagina kun je een inschrijfformulier downloaden plus ook kijken welke percelen ze
hier in de buurt willen verpachten http://www.zuid-holland.nl/loket/meldingen/@8121/pacht/
Maar uiteindelijk houden ze zich het recht voor om zelf gegadigden te zoeken, zo is te lezen en
er zijn nog andere voorwaarden zoals het niet mogen beweiden met paarden.
Varen in je vakantie - Kanotocht Blauwe Verbinding | 6 mei | 13.45 uur tot 15.30 uur
Kom kanoën op de Blauwe Verbinding, en leer meer over het waterbeheer in Rotterdam-Zuid.
De Blauwe Verbinding is een prachtig bevaarbare route die - naast recreatie - ook zorgt voor

schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische
verbinding legt tussen verschillende groengebieden. Verzamelpunt: Zuiderpark Avonturen Point
aan de Oldegaarde 345. Voor aanmeldingen kan contact opgenomen worden met de heer
Loanjoe via 06 10 57 09 35. Wees er snel bij want vol=vol!
LINKS
Over de sanering van het gifstort en de omweg waarmee de Provincie eventueel lekkend gif
door de hele 600ha polder wil laten lopen
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/27711/rhoonse-stort-een-open-recreatiegebied-metwandelpadenhttps://www.facebook.com/redpoldersrhoon/ alsmede
https://www.facebook.com/bomenriddersalbrandswaard/
Sporen in het Landschap (zie ook de bijlage) die herinneren aan de oorlogen, ook in dit gebied
https://www.facebook.com/tBuytenlandt/ en https://medium.com/@4en5mei/sporen-in-hetlandschap-92430b6e3ab9#.uq2h8ubh0
Nog een mooi verhaal over het landschap - wat moeten we er mee?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4277611/2016/04/07/Parken-vanwereldklasse-passen-niet-in-Nederland.dhtml
400-ste lid voor de Vereniging Carnisse Grienden maar daar kunnen er nog veel meer bij…..
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/lees/27707/400ste-lid-voor-carnisse-griendenAlternatieve en duurzame teelt : hennepkwekerij ruimte gezocht…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=249884&h
=Boer-krijgt-aanbod-in-%C2%91wietbrief%C2%92#.VyNMyfl97RY
want in Limburg en Brabant wordt het wat moeilijker blijkbaar als “openlucht teelt”…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=249874&h
=Project-hennepbestrijding-van-start-in-Limburg#.VyNP1Pl97RY
Nog een, meer legale, vorm van extra inkomen kan dit initiatief zijn…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=249015&h
=Het-BoerenBed-zoekt-extra-slaapplek#.VyNUePl97RY
De Hoekse Waard wordt gezien als voorbeeld van hoe moderne landbouw, natuur en recreatie
kunnen samengaan. Dat doen we hier toch ook?
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@13218/hoeksche-waard/

Een artikel dat over de uitloop in het buitenland gaat – maar dan anders, want in ons
Buijtenland van Rhoon zijn voldoende wandelmogelijkheden.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=248403&h
=Nauwelijks-vrije-uitloop-in-buitenland#.VyNhsPl97RY
Hoewel niet iedere boer/eigenaar in de wandel- en struinpaden over zijn land gekend is, heeft
de Provincie overal paaltjes geplaatst in het kader van het wandelroutenetwerk.
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/recreatie-vrije-tijd/wandelroutenetwerk/
Ook bij Natuurmonumenten is er een omslag in denken aan de gang…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=248023&h
=Natuurorganisaties-hebben-boer-nodig#.VyOZMoSLSUk
Nog een positief nieuwtje: meer bijen overleven de winter, maar of ze bij deze temperatuur veel
zullen bestuiven……
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4286969/2016/04/21/Bijensterfte-in-jaren-nietzo-laag-geweest.dhtml
Tot slot kreeg ik deze nogmaals onder ogen - leek me wel leuk voor diegenen die het eerder
gemist hebben…..

http://www.topotijdreis.nl/
AGENDA
01/05 - 08/05

Week van ons water - informatie op www.weekvanonswater.nl

07/05 10:00-17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noord - Noordplein
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
Meimaand Zaaiteditie : http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2016/03/17/meimaand-zaait-maand/
10/05 19:30
Beraad Advies & Ruimte Agenda - 22:15 uur Startovereenkomst
ontwikkeling Binnenland van Rhoon (voorbereidend / besluitvormend)
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-AdviesRuimte/2016/10-mei/19:30
21/05 10:00-17:00 Rotterdamse Oogstmarkt West - Heemraadsplein
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
Meimaand Zaaiteditie http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2016/03/17/meimaand-zaait-maand/

23/05 20:00
Gemeenteraadsvergadering met o.a. bij punt 5 ingekomen stuk
Planschade Buijtenland van Rhoon
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23mei/20:00
28/05 10:00-16:00 Poldermarkt Poortugaal - http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/ en
https://www.facebook.com/poldermarktpoortugaal
04/06 10:00-17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noord - Noordplein
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
18/06 10:00-17:00 Rotterdamse Oogstmarkt West - Heemraadsplein
http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
25/06 Open Dag

Week van de Akkerbouw http://www.weekvandeakkerbouw.nl/

25/06 10:00-16:00 Poldermarkt Poortugaal - http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/ en
https://www.facebook.com/poldermarktpoortugaal
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

