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“De boomgaard is 3 keer per jaar leuk, met in het voorjaar de bloessem, in de zomer
de vruchten en het plukken in het najaar. Maar ja hij is toch al verkocht!”

‘De

boomgaard is drie keer per jaar leuk’

Bewoners over het ware Albrandswaard

‘Achter ons is het open!’
Daar, in het midden van de polder, bij de oude
boerderij van ome Piet, moeten de Poortugaalers
en Rhooners kleur bekennen. Willen zij het
agrarische karakter van hun polder Albrandswaard
wel of niet behouden?
Voormalig tuinder Jan Polak is resoluut. ‘Het gaat
er niet om of we het willen, het gaat er om of het
kan. Koeien hoef je in deze kleine polder de wei
niet in te sturen, want dat geeft geheid
stankoverlast.
En
de
twee
particuliere
tuinbouwbedrijven die hier nog zitten – een in
paprika’s, een in orchideeën – hebben geen
toekomstmogelijkheden omdat ze niet verder
kunnen uitbreiden.’ De suggestie in te spelen op
de energiebehoefte van het nabij gelegen
Rotterdam door bijvoorbeeld over te gaan op de
verbouw van koolzaad of suikerbieten, wijst Polak
direct van de hand. ‘Het wil er bij mij niet in dat
we hier vlakbij in de grote Zegen- en Portlandpolder
goede grond onder water zetten, en in dit kleine
poldertje gaan prutsen met nieuwe teeltvormen.’
Het is een grijze en kille donderdagmiddag in
februari wanneer Jan Polak, Bertie Barendregt,
Niekus Mons, Rene Kouters en Bert Morssink een
fietstocht maken door de Albrandswaardse
polder, een gebied van tachtig hectare op het
eiland IJsselmonde, tussen de kernen Poortugaal

en Rhoon. Ze zijn op zoek naar de waarden van de
polder, de betekenis voor de twee kernen en
mogelijke toekomstperspectieven. De zoektocht
is een initiatief van de gemeente Albrandswaard,
die bezig is met een ontwikkelingsvisie voor het
gebied.
De oude aanwaspolder is het hart van de
gemeente. Gelegen tussen Poortugaal en Rhoon
fungeert het gebied sinds decennia als buffer.
Beleidsmakers
en
bestuurders
op
het
gemeentehuis zijn al jaren terughoudend met
plannen maken voor de polder, om de scheiding
tussen het compacte Poortugaal en het lintdorp
Rhoon overeind te houden.
Voor aanvang van de fietstocht blijkt hoe beladen
die bufferwerking eigenlijk is. Bertie Barendregt,
inwoonster van Rhoon en begiftigd met een rijk
arsenaal aan verhalen en anekdotes, denkt, net
als haar medereizigers, dat de kernen nooit één
dorp worden. ‘Ook al zijn we al 25 jaar een
gemeente, de bloedgroepen blijven anders.
Vroeger sprak men van de ‘boertjes van Poortugaal’
en de ‘heren op Rhoon’. Die tweedeling zit in het
bloed van de bevolking, zie je terug in de
dorpsraden, in de politieke kleuren van PvdA
enerzijds en CHU en VVD anderzijds.’
Het ontzag voor de bufferende werking van de
open polder betekende niet dat er niets gebeurde.
Door de jaren heen sloop vanuit Poortugaal
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De boeren van Poortugaal ..........en de
heren van Rhoon
woningbouw geruisloos de polder in. Een groot
sportterrein werd aangelegd, landbouwgronden
uitgeruild en kleine ondernemers startten nieuwe
activiteiten. De polder veranderde sluipenderwijs
in een onsamenhangend en ongedefinieerd
gebied, waar het open karakter mettertijd verloren
raakte.
De hoogste tijd om een koers voor de
Albrandswaardse polder vast te stellen, aldus de
gemeente. Welke functie moet het gebied krijgen?
Blijft het een aangenaam wandelgebied voor de
dorpelingen of moet het inspelen op recreatieve
behoeften? En alleen voor Poortugalers en
Rhoonaren, of ook voor Rotterdammers? Moet het
agrarische karakter behouden blijven of is een
groen woonmilieu een beter alternatief?
Wanneer het gezelschap vertrekt bij restaurant
Abel aan de Albrandswaardsedijk, vertellen ze
een voor een welke rol de polder in hun dagelijks
leven speelt. Tuinder Jan Polak heeft net zijn
bedrijf verkocht, maar woont nog onder aan de
dijk, vlakbij de door hem verhuurde groothandel
in tuinbouwproducten. ’s Avonds maakt ie nog
weleens een wandelingetje, langs de Molenvliet,
door de oude boomgaard, terug over zijn vroegere
landerijen. Bert Morssink uit Poortugaal,
werkzaam bij het nabij gelegen Delta Psychiatrisch
Ziekenhuis, is als voorzitter regelmatig te vinden
op de velden van voetbalclub PSV Poortugaal, aan
de westkant van de polder. Voor Bertie Barendregt
uit Rhoon en Niekus Mons uit Poortugaal is de

polder vooral een gebied waar ze meerdere keren
per week een ‘blokkie om doen’. Rene Kouters tot
slot werkt bij de Woningbouwvereniging
Poortugaal, met woningbezit aan de rand van
Poortugaal. Hij geeft aan dat de waardering van
die woningen mede bepaald wordt door de
nabijheid van de polder. ‘En ik rijd zelf nogal eens
via de polder naar huis. Vooral vanaf de
Albrandswaardse dijk geniet ik van de rust en de
openheid.’
De centrale vraag tijdens de tocht is wat bedoeld
wordt met het open houden van de polder. Is dat
vrijwaring van bebouwing of wordt het weidse
karakter bedoeld, dat zoveel polders kenmerkt,
met vergezichten, horizon en Hollandse
wolkenluchten?
Het is tijdens de fietstocht lang zoeken naar een
dergelijke polderervaring. Op veel plekken is het
vrije zicht geblokkeerd door kassen, huizen, een
oude boomgaard, het pompstation van Defensie,
een brandweerkazerne en ga zo maar door. De
sportvelden aan de westrand zijn omgeven door
lage dijkjes met beplanting, waardoor de verre
blik vanuit de woningen op de polder verdwenen
is. Die dijkjes blijken overigens op verzoek van
de bewoners aangelegd. ‘Ze wilden geen last
hebben van het sporten’, vertelt voorzitter
Morssink. ‘Het doet nu wel rommelig aan’,
reageren de anderen. ‘Maar,’ zegt Bertie
Barendregt, ‘het is nog altijd beter dan
woningbouw.’

“De polder is open......
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“Dat is de kerk van het voormalig gehucht Rhoonse Veer! Een katholieke kerk in
een protestants dorp”
De deelnemers geven ieder een eigen invulling
aan het begrip openheid. Jan Polak en Rene
Kouters menen in het zuidelijk deel van de polder
de meeste openheid te ervaren, terwijl tijdens de
fietstocht blijkt dat dit de meest besloten zone is
– met kassen, sportvelden, het oude gemaal, de
boomgaard en de vervallen ‘boerderij van ome
Piet’, een begrip voor de meeste aanwezigen. De
Rhoonse Barendregt herinnert zich hoe ze als kind
de polder in ging. ‘Dan stond je daar bij de rotonde
aan het begin van de Albrandswaardseweg, bij
het katholieke gehucht Rhoonsche Veer. Nou,
toen zag je Poortugaal lang niet liggen. Dat was
pas openheid.’

....Nou ja, als de kassen weg zijn.........

Aan de noordkant van de polder volgt de
bebouwing van Rhoon de oude poldergrens, de
Zantelwetering. Over de Werkersdijk – de oude
gemeentegrens tussen Poortugaal en Rhoon – en
de Oranje Nassaulaan hebben de fietsers tussen
de huizen door zicht op het polderland. Bij het
einde van de huizenrij, ter hoogte van een grootse
witte villa, strekt de polder zich plotseling uit. In
de verte snijden auto’s over de Albrandswaardseweg
door de kale en kleiige akkergrond – waar in de
zomer bieten, graan, aardappelen en maïs staan.
Langs de Molenvliet en de gestrekte kavels is in
de verte de Albrandswaardsedijk te zien.
De dorpelingen geven aan hier weinig te komen.

......Of toch eigenlijk alleen op de weg?”
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“Hier kan je mooi een pad maken naar de sportvelden. En dan niet zo’n rechte”
“ Defensie ligt wel een beetje als een obstakel in het landschap, ja”
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Ze zijn het eens. ‘Dit is pas openheid, dit is mooi.
Hier krijg je dat poldergevoel, maar dan moeten
die kassen daar wel weg.’ Het gesprek gaat daarna
over de mogelijkheden die deze plek biedt. Is een
wandelpad langs de vliet – waarlangs ooit een
kade lag – dwars door de akkers een optie? Zou de
plek een entree tot een nieuw park kunnen zijn? e
meeste grond is immers in bezit van de overheid,
ondergebracht
bij
het
Bureau
Beheer
Landbouwgronden (BBL) – die het verpacht aan
akkerbouwers van buiten. Dit biedt eerder
mogelijkheden tot ontwikkeling dan wanneer het
land in eigendom van particulieren zou zijn.
De groep reageert terughoudend. ‘Het is toch
eigenlijk best normaal dat je niet zomaar over
iemands land loopt. Bovendien zijn er paden
genoeg’, vindt Barendregt. Niekus Mons zegt over
het parkidee: ‘Dat kan leuk zijn, maar is ook
gevaarlijk. Als je het niet goed doet, komt er
niemand, is het er dodelijk saai. Het belangrijkste
is dat mensen een luchtje kunnen scheppen, een

blokje om kunnen gaan.’ Barendregt vult aan: ‘Het
hoeft voor mij ook geen regionale betekenis te
krijgen of een gebied voor massarecreatie te
worden. Ik ga zelf ook nooit naar recreatiebos
Valckesteijn aan de andere kant van de Groene
Kruisweg. Ik heb genoeg aan deze polder, waar
we elkaar tegenkomen en een praatje maken.’
Op weg naar het meest noordelijke punt van de
polder wordt het doorpompstation van Defensie
gepasseerd – in de jaren vijftig gebouwd om
kerosine van de Rotterdamse haven naar
vliegvelden als Schiphol en Zestienhoven te
leiden. In die tijd was het een welkome functie,
want het bood werkgelegenheid, zo vertellen de
fietsers. ‘Bovendien is het tussen de twee dorpen
gelegd, want in die tijd niemand erg vond’, legt
Mons uit. En Polak: ‘Niemand heeft er echt last van
gehad, er zijn immers mooie bomen omheen
gezet. En wie weet waar die pompheuvels nog
voor kunnen dienen, als het station ooit dichtgaat.’

“Geen park, maar een pad tussen de akkers”
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Massa recreatie
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Na de Schreuder van der Kolklaan te hebben
overgestoken – vroeger de zandige oprijlaan van
Delta, waar menig verliefd stelletje vozend werd
betrapt – houdt het gezelschap stil bij een smal
wilgenlaantje. Aan de noordzijde zijn de auto’s en
lintbebouwing van de drukke Groene Kruisweg
zichtbaar, met daarachter het al genoemde
recreatiegebied Valckesteijn. Aan de andere kant
is onder de bomenrij van de Schreuder van der
Kolklaan de polder net zichtbaar. Staand op het
pad
houdt
Rene
Kouters
van
de

De van der Kolkweg was vroeger een
oprijlaan van Delta

”De mensen die hier wonen, vinden het denk ik niet leuk als je hier
bouwt. Maar eigenlijk is het een betekenisloos stuk”
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“ Dat is die lelijke brandweerkazerne. Hij is landschappelijk ingepast
want hij heeft een grasdak. Vroeger liep er zelfs een schaap op!”

woningbouwvereniging een vurig pleidooi dit
stukje land ongemoeid te laten. Volgens hem is
dit het punt waar Poortugaal en Rhoon elkaar het
dichtst naderen – en op de Kruisweg eigenlijk al
aan elkaar zijn gegroeid. ‘Als je hier wat doet, kun
je dat kaartje van de polder als groen hart en
buffer tussen de kernen weggooien, dat geldt dan
niet meer.’ De anderen knikken, al menen
sommigen dat als de bouwopgave toeneemt –
bijvoorbeeld onder druk van Rotterdam – dit
misschien de enige geschikte bouwlocatie is.

Wanneer een vrolijke dame het gezelschap vanaf
haar fiets een groet brengt, zegt Niekus Mons:
‘Als het wilgenlaantje maar blijft. Het is een
prachtig laantje, vooral ’s avond met de lichtjes.’
‘Maar die afschuwelijke brandweerkazerne op de
hoek mag weg’, moppert Bertie Barendregt. ‘Die
schijnt ingepast te zijn. Vanuit de lucht gezien ja,
want het enige groen ligt op het dak.’
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“De sportvelden in de polder geven je een open en vrij gevoel”

Bij de velden van PSV en voetbalvereniging Oude
Maas stelt clubvoorzitter Bert Morssink dat de
polder juist door de sportvoorzieningen voor veel
Poortugaalers betekenis heeft gekregen. ‘Eerder
kwam men niet in de polder, nu komt men er
sporten, recreëren.’ Daarom stelt Rene Kouters
voor alle sportvoorzieningen in de gemeente –
velden, terreinen, hallen – naar de centrale polder
te verhuizen. ‘Dan hoeven we aan de dorpsranden
geen gekke uitstulpingen te maken voor weer een
nieuw sportterrein.’ Morssink snapt het idee,
maar ziet dat niet gebeuren. ‘Vooral in het voetbal
is het verschil in bloedgroep sterk aanwezig. In
werkelijkheid mag de afstand enkele kilometers
zijn, mentaal is het onoverbrugbaar.’ Hij schudt
het hoofd: ‘Rhooners zullen nooit in Poortugaal
voetballen.’
Kijkend langs de vliet en het nieuwe fiets- en
voetpad wijst Jan Polak naar een oude boomgaard.
‘Het is een van de laatste stukje IJsselmonde, dat
sinds honderd jaar bekend staat om de
hoogstamboomgaarden. Zo’n boomgaard is drie
keer per jaar leuk. In het voorjaar als de bloesem
uitkomt, in de zomer als de appels groeien en in
het najaar, wanneer de vruchten geplukt kunnen
worden.’ Hij vervolgt: ‘Maar als niemand de
boomgaard beheert, is de lol er snel van af. De

bomen zijn ziek, gaan dood. Die grond is in bezit
bij een beleggingsfonds, maar denk niet dat die
enige energie steekt in het landschap – wat
overigens ook geldt voor de pachters op de
BBL-gronden, die de grond maar drie jaar tot hun
beschikking hebben.’ Polak kijkt de anderen aan:
‘Van mij mag ie dus weg.’ Dan wijzend naar rechts:
‘Net als de oude boerderij van ome Piet’.
Nuchter knikken de anderen, alsof ze beseffen dat
niets van het oude behouden kan blijven. ‘Het
houdt een keer op’ zegt Bertie Barendregt. En
Niekus Mons: ‘De verhalen van toen, van de
boomgaard, van ome Piet: die zitten in het hoofd,
die dragen we mee in onze herinnering.’ Op de
vraag of ze polder dan zomaar opgeven,
antwoordt Polak: ‘Ja, als agrarisch gebied wel.’
Dan vraagt Barendregt, een beetje ontsteld: ‘Maar
waarom moet alles anders? Kan de polder niet
gewoon blijven zoals het is?’ Ze vertelt over de
Zegenpolder, waar haar familie een bedrijf heeft.
Als de plannen doorgaan moet het bedrijf wijken
voor natte natuur. ‘Het is moeilijk te accepteren
dat van bovenaf besloten wordt goede
landbouwgrond terug te geven aan natuur. Daar
wordt je bitter van en misschien een beetje
nonchalant. Ik denk dan: waarom al dit gedoe,
laat de Albrandswaardse polder maar hoe die is.’
Het gesprek gaat vervolgens over het langzaam
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verdwijnen van de landbouw, de verrommeling
en verpaupering en de sluipende ontwikkelingen
van de laatste decennia, waardoor de
polderbeleving in het gedrang is gekomen. Op de
vraag of een visie voor de polder nodig is, zegt
Jan Polak: ‘Wat mij betreft zetten we hier mooie
huizen neer, in het groen, met mooie waterpartijen.
Laat maar zien dat dit een natte polder is.’ De
andere reageren gemengd: ‘Het moet dan zeker
niet de zoveelste wijk worden en we willen geen
flats’, zegt de een. ‘En zonder erfafscheidingen,
zodat we kunnen wandelen’, stelt een ander. En
Rene Kouters: ‘Misschien moet huizen alleen in
het midden komen, zodat de randen vrij blijven.’
Op de dijk en oude kering van de Maas – waar
vanuit het westen de afwisseling tussen
dorpsrand, sportvelden, vliet en boerderijen
opvalt – staat de groep even stil bij het oude
gemaal. Ze waren bijna vergeten dat het
gebouwtje er nog staat, al is het essentieel
geweest voor het ontstaan en voortbestaan van
de polder. Even verderop memoreren ze aan de
verdwenen sluis naar de Oude Maas, waar
sommigen als kind nog gezwommen hebben.

“De polder onder water? Ben benieuwd
wat dat ons oplevert?”

Landelijk wonen:
De nieuwe achtertuin, volgens Amerikaans suburb model
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Voor het optekenen van de verhalen van de
polder zijn verschillende mensen benaderd
die betrokken zijn bij het gebied. Elk vanuit
een andere invalshoek, soms als bewoner en
soms als gebruiker. Dit document is bedoeld
als een eerste verkenning van de ruimtelijke
kwaliteiten van de polder Albrandswaard.
Met het verzamelen van de verhalen worden
de kwaliteiten vastgelegd en kunnen ze
dienen als bouwstenen voor de toekomstige
ontwikkeling van de polder. Het (nieuwe)
college zal bepalen op welke wijze aan deze
ontwikkeling verder vormgegeven zal
worden.
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