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De Polderdag editie 2010 is weer een groot succes geworden. Honderden bezoekers namen deel aan de
verschillende fiets- en wandelroutes over de akkers en langs de boerderijen van de opengestelde
bedrijven. De organisatie mag mede door het fraaie weer en ondanks de vervroegde datum terug kijken
op een geslaagd evenement.
In de aanloop waren nog wat kleine wijzigingen doorgevoerd. De voorbereidingstijd was kort omdat eerst
het nieuwe bestemmingsplan van het poldergebied werd afgewacht. Vanwege de Tour de France bleek
ook de normale eerste zaterdag van juli geen goed plan omdat veel wegen rond Albrandswaard afgezet
zouden zijn. Maar als je gaat schuiven heb je ook, mede door het late voorjaar, weer te maken met
andere fenomenen. Zoals een ander groeiseizoen en het moeten stellen van prioriteiten. Zo was het voor
een enkeling tijd om te hooien of ander landwerk, zoals beregenen. En dan kun je je bedrijf moeilijk
openstellen voor bezoek want de bedrijfsvoering gaat uiteraard voor.
Het programma in het uitneembare middenstuk van de Schakel werd volop gebruikt en ook de nieuwe
website bleek ook regelmatig geraadpleegd voor het laatste nieuws. De dag begon natúúrlijk bij Chris,
met het duidelijke verhaal van een aantal belanghebbenden op Radio Rijnmond – veel beluisterd blijkbaar
want naar aanleiding daarvan waren verscheidene bezoekers op pad gegaan. Om 11:00 uur de
ingebruikname van de zitbank op het Driepolderpunt door Raymond van Praag, die in zijn begeleidend
praatje duidelijke taal sprak over hoe de gemeente momenteel in het project zit. Een verhaal dat onder
grote belangstelling en met instemming van de aanwezigen werd begroet. En niet in het minst door de 3
aanwezige oude ingezetenen van de polders die het bankje van de Carnisse Grienden als eerste mochten
“inzitten” (zie foto in bijlage). De plaquette werd onthuld en het Vossenpad in gebruik gesteld waarna
eenieder zijn of haar weg in de polders vervolgde. De aanspanningen reden de mensen door de polders
rond, maar door de hitte duurde dit wel korter dan normaal. Er waren vanwege de warmte ook wat minder
mensen aan het wandelen op het Akkerpad en het Vossenpad, maar over het algemeen hebben de
deelnemende bedrijven toch voldoende aanloop en geïnteresseerden gehad - zeker de fietsende recreant
kon zijn weg door de polders en langs de deelnemers goed vinden.
De Buytenhof was wel weer erg druk met het eigen programma, aangevuld met de Carnisse Grienden en
Wildbeheerseenheid. Ook de Provincie had snel wat in elkaar gezet om propaganda te maken voor hun
plannen maar die vonden zoals altijd weinig begrip voor hun plannen. Op de uitnodiging van de
organisatie om actief deel te nemen met een expositie en informatiestand in de door hen aangekochte
boerderij Vlakkenburg gingen ze niet in. Maar sneaky proberen mee te liften op het succes van de
Polderdag proberen ze elk jaar weer, daarmee elke keer meer weerstand oproepend lijkt het wel. En het
is goed om te zien dat de bezoekers van heinde en verre géén begrip kunnen opbrengen voor hun
plannen, een enkeling daargelaten. De plannenmakers zeggen steeds dat alleen het PPA, de bewoners
en de boeren tegen zijn maar hier kwamen toch ook veel andere bezoekers van buiten de polders op af.
Dat gebrek aan draagvlak zou hen tot nadenken moeten stemmen maar tussen luisteren en verstaan zit
veel verschil.
Ook een lekkere drukte was het op de Noordburg bij Kees Vrijhof en Marian Spruijt, waar veel kinderen
konden genieten van het speciaal op hen afgestemde programma. Met ponyrijden, een puzzeltocht, quiz,
hoefijzers versieren en de stallen en ponyveulentjes bekijken uiteraard. Bij Henk van der Linden konden
de mensen zelf bonen plukken en eieren rapen. Hier lag ook de start van het Akkerpad, met eerst een
verzameling historische tractoren en vervolgens over de akkers en de sloten struinen door de polders. Op
de Vossenburg was het dit jaar ook gezellig druk. Daar was naast het akkerbouwbedrijf en
paardenpension ook de Oudheidkamer Rhoon-Poortugaal aanwezig met een kennisquiz. Er was via
Intratuin voor catering van koffie gezorgd en er was de Kunstboerevard ingericht. Een
overzichtstenttoonstelling met foto’s, schilderijen en plattegronden van de polders en de grienden.
Hetzelfde, maar dan in een wat beeldender vorm was te zien op Hoeve ’t Buytenland waar een aantal

kunstenaars van de Kunstkring Albrandswaard beelden en schilderijen hadden samengebracht om daar
een zeer gevarieerde beeldentuin mee in te richten.
Tuinder Gert van Herk en zijn familie hielden open huis op hun vollegronds groentenbedrijf en lieten de
bezoekers hun “moestuin voor Rotterdam” bekijken. Minder groenten om te laten zien maar wel een
complete lijn voor de spruitenteelt was er bij Hans en Ria de Klerk te zien, van planten tot
gewasverzorging, oogsten en sorteren aan toe. Op de Willem’s Hoeve was veel interesse voor de daar
gefokte Alpaca’s en Kerry Hill schapen en ook de volières met tropische vogels waren voor veel kinderen
mooi om te zien. En de Familie Kooijman aan de Koedood had alle werktuigen opgesteld om de mensen
met een quiz over het gebruik en de toepassing op hun akkerbouwbedrijf te informeren.
Kortom, iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om zich te presenteren en daar is de initiatiefgroep blij
mee. Evenals met de vele vrijwilligers die het draaien van zo’n dag mogelijk maken en de sponsors
uiteraard. Want zij maken het mogelijk dat we de hele dag bejaarden uit hun tehuizen halen en door de
polders rijden. Zij schenken de koffie en andere versnaperingen, zorgen voor water onderweg, delen de
lunchpakketten uit, rijden als menners door de polders, helpen organiseren, zetten de routes uit, plaatsen
de borden onderweg etc. etc. De initiatiefgroep is iedereen VEEL DANK verschuldigd en het maakt het elk
jaar weer een leuk project om te realiseren. Voor de beeldvorming kunt u een fotoalbum op onze website
www.polderdag-rhoon.nl bekijken.
Alleen voor hoe lang nog blijft ook voor ons een prangende vraag. Aan u heeft het in elk geval ook nu
weer niet gelegen.
======================
Bijschrift foto:
De door de Vereniging Carnisse Grienden geschonken Polderbank wordt door een aantal oudere
Polderbewoners “ingezeten” onder het genot van een glas bubbels.
Op de foto v.l.n.r Henk Zuijdam (voorzitter DCG), Lien Barendregt (voormalig boerin Portlandhoeve in
klederdracht), Raymond van Praag (wethouder Albrandswaard), Piet Gouw (voormalig boer) en Riet Vos
(voormalig boerin Vossenburg).

