
WAAROM HET BOERENALTERNATIEF WEINIG HOOP BIEDT 
 
De presentatie van het plan aan de gemeenteraad Albrandswaard klonk betoverend, want het plan belooft dat boeren 
zich inzetten voor de bedreigde akkerflora en -fauna. En je verwacht dan zoiets als wat in het plan van de provincie 
wordt voorgesteld: 130 ha natuurakkers! Maar de informatie dat het alternatieve plan veel minder kost dan het 
provinciale plan, doet vermoeden dat die inzet niet zo groot is.  
 
Er is geen enkele garantie dat het alternatieve plan de akkerflora en -fauna helpt. 
En ja, zo is het ook: meer dan de helft van het plangebied blijft commerciële grond (de licht grijsgroene gedeelten op de 
kaart), waar de akkers wel economisch beheerd moeten worden willen ze iets opbrengen. Deze economisch beheerde 
akkers liggen vrijwel direct naast de stukjes die als ecologisch beheerde akkerranden, natuurakkers en 
hoogstamboomgaarden gepland zijn. Onderaan het staatje van kosten op pagina 8 van het plan dat aan de gemeenteraad 
is uitgedeeld, staat een post 'puntenstelsel', kosten €19.000 voor 30 jaar. De bedoeling is dat ook de commerciële akkers 
'verduurzaamd' worden, waarvoor de boer punten krijgt waarmee hij aanspraak op vergoeding kan maken.  
 

 
Om de ecologisch beheerde stukjes succesvol te laten zijn –  meer insecten en meer vogels –  moet het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen ook op de naastgelegen commerciële akkers gestopt zijn, zij moeten 'verduurzaamd' zijn. Dan 
moet ongeveer de helft van de 600 ha van het plangebied worden verduurzaamd. Het is irrëeel te denken dat het de boer 
lukt met het geld dat voor het puntenstelsel voor 30 jaar is gereserveerd: €19.000/300 ha/30 jaar = €60/ha/30 jaar = 
€2/ha/jaar. Reëel voor de redding van akkervogels is het b.v. om graanstoppels te laten staan. De prijs daarvoor is 
gebleken wel €2000/ha/jaar te zijn! Beluister de uitzending van Vroege Vogels van 2 maart 2014, Redding akkervogels: 
http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html 
 
Geen wonder dat het alternatieve plan zoveel goedkoper uitkomt dan het provinciale plan: er is geen enkele garantie dat 
het alternatieve plan de akkerflora en -fauna helpt. 
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P.S.  
Voor de lapjes en strookjes aangewezen voor ecologisch beheer is ook niet zeker gesteld dat ze daadwerkelijk 30 jaar zo 
beheerd worden, want de boer kan er niet toe gedwongen worden. Als de boer er weer commercieel bedrijf gaat voeren,  
lijkt de enige sanctie  het verlies van vergoeding uit het Fonds te zijn.  
En verder: 
p. 28. Hoe zeker broedt de Grauwe kiekendief hier? Het broedgebied in Groningen en aangrenzend Duitsland is 
ongeveer 50.000 ha aaneengesloten akkerland, hier 600. 
p. 43. Hoe verkeerd is in het plan de voorstelling van wat een klimaatbuffer in het provinciale plan  is? Het gaat niet om 
ruimte voor  rivierwater, maar om opvang van het regenwater,. 
p. 59. Hoe zeker is het dat verstedelijking niet doorzet? De suggestie op p. 59 om als omwonenden daar iets tegen te 
doen doet het ergste vermoeden: erfdienstbaarheid instellen voor het  behoud van vrij uitzicht en een niet bebouwen 
garantie. Daarvoor moeten zij dan wel bereid zijn gedurende 30 jaar €440/ha/jaar aan de naaste grondeigenaren te 
betalen.  



WAAROM HET PROVINCIALE PLAN GOED IS 
 
Het plan van de provincie voorziet in zo'n 70 hectaren kreken in een bedijkt natuurgebied van 320 hectaren, waarbij de 
uitgangspunten zijn: 
– een natuurgebied dat toegankelijk is voor iedereen; 
– een natuurgebied dat helemaal voldoet aan de conclusies en aanbevelingen van het belevingswaardenonderzoek van 
2009 in de regio Rotterdam, een 'behoeftenonderzoek om te achterhalen wat mensen nu werkelijk vinden en willen'; 
– een natuurgebied dat de noodzakelijke versterking van de buitendijkse natuur levert; 
– een natuurgebied als klimaatbuffer, dat schoon regenwater opvangt en vasthoudt zodat er in tijden van droogte, dus 
schaarste, een zoetwatervoorraad beschikbaar is die niet alleen goed is voor natuur en recreatie, maar óók gebruikt kan 
worden voor landbouw; 
– een natuurgebied dat niet in open verbinding met de rivier staat. 
 
Maar de boeren vergelijken het plan van de provincie met de Zeeuwse Hedwigepolder die wel in open verbinding met 
de rivier komt en waarvoor de dijken worden doorgestoken. Iets wat dus hier op IJsselmonde niet het geval zal zijn.  
 
Het plan is onterecht in een kwaad daglicht gesteld. 
600 hectaren onder water! Zo luidt de kreet tegen het plan van de provincie 'Buijtenland van Rhoon'. Het is begrijpelijk 
dat dit schrikbeeld veel mensen ertoe brengt de petitie 'red onze polder' van de Polderkinderen te ondertekenen. Door 
die kreet worden deze mensen zo negatief verrast, dat ze niet meer luisteren naar wat het provinciale plan werkelijk 
inhoudt: 320 ha natte natuur, 130 ha natuurakkers, 150 ha recreatiegebied.  
 
De boeren  hebben recentelijk aan de gemeenteraad Albrandswaard een eigen, alternatief plan aangeboden voor 600 ha: 
'Levend Buijtenland van Rhoon'.  
In dit plan wordt de gemeente voorgespiegeld dat de boeren bereid zijn om voor 2 euro per hectare per jaar hun 
commerciële akkers te 'vergroenen'. Een niet zo’n geloofwaardig aanbod, omdat ecologische landbouw economisch 
gezien veel minder oplevert en de boeren toch graag een belegde boterham willen verdienen.  
Het plan van de boeren spiegelt ook voor dat de natuur er van dezelfde hoge kwaliteit zal zijn als die in noordoost 
Groningen en aangrenzend Duitsland. Dit is hoogst onwaarschijnlijk, omdat de mega-'vergroening'  daar ongeveer 
50.000 hectaren akkerland en -randen omvat en hier, in het Buijtenland van Rhoon, slechts 600 ha. 
In het alternatieve Boerenplan wordt bovendien ten onrechte gesteld dat het Waterschap het plan van de provincie voor 
natuur met kreken heeft verworpen o.a. omdat de polder hoger ligt dan de rivier. Zie p. 43 van het aangeboden plan: 
 

“… Daarbij is het volgens het Waterschap Hollandse Delta uitgesloten dat het thans voorliggende [provinciale] 
plan kan fungeren als klimaatbuffer. De polder ligt hoger als [sic] de rivier. Er is geen in- en uitlaat gemaakt bij 
de dijken van de rivier. Bovendien kan dit niet omdat de aangrenzende nieuwbouwwijken geen dijkbescherming 
hebben en gelijktijdig mee onder water zouden lopen.” 
 

Maar integendeel, het Waterschap heeft niet laten blijken van enig bezwaar tegen het geplande natuurgebied met de 70 
ha kreken en de functie van opvang van regenwater! Natuurlijk is het, net als de provincie, tegen onder water zetten met 
open verbinding met de rivier. De aangehaalde alinea is alleen te begrijpen als ook de opstellers van het alternatieve 
plan, net als de ondertekenaars van de petitie, beïnvloed door de media zijn gaan geloven: 'de provincie wil 600 
hectaren onder water zetten'. Zij hebben  nagelaten te onderzoeken of deze bewering op waarheid berust. Deze bewering 
slaat de plank totaal mis. 
 
Het provinciale plan is onterecht in een kwaad daglicht gesteld. 
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