Het is feest in de polder
en iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 6 juli: BuijtenLanddag
Op zaterdag 6 juli is het feest in de polders van het Buijtenland
van Rhoon. Op deze dag stellen boeren en bewoners hun erf
en akkers open voor bezoekers.
Ontdek hoe bijzonder de polders naast uw woonomgeving
zijn. Voel je welkom in het Buijtenland van Rhoon.

Kijk voor meer informatie op www.buijtenland-van-rhoon.nl

BuijtenLanddag 2019
Even weg uit de drukte om bloemen te plukken bij de boer.
Voorzichtig een paard aaien of lekker lachen om een varken.
En intussen keren de eerste zeldzame weidevogels en planten
terug in het landschap tussen de eindeloos slingerende
bomendijken.
Wie er woont, weet het natuurlijk al: het leven is goed in de
polders van het Buijtenland van Rhoon, en dat mag gevierd
worden!

Feest in de polders
De BuijtenLanddag staat dit jaar in het teken van “Feest in de polders”. Het
unieke weidse landschap krijgt met optredens van onder meer de orkesten
La Bona Futura uit Poortugaal en de 100-jarige jubilerende Volharding uit
Rhoon een feestelijk tintje.

Natuur-inclusief
Vroeger was er een plan om het Buijtenland van Rhoon te veranderen in
‘natte natuur’. Die plannen zijn van tafel. De prachtige polders blijven
behouden en de plannen voor de toekomst zijn groots.
De komende jaren vindt in het Buijtenland van Rhoon Nederlands grootste
experiment met natuur-inclusieve landbouw plaats. Op steenworp afstand
van Rotterdam laten de ‘Buijtenlanders’ zien hoe het anders kan. Landbouw
met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld
dichtbij de afzetmarkt.
Het resultaat? Zeldzame weidevogels keren terug, akkerbloemen groeien
in de randen, wilde bijen krijgen volop kans. Een cultuurhistorisch
landschap waar iedereen welkom is. Voor een weidse blik, rust en
natuurlijk de boodschappen direct bij de boer.
Nieuwsgierig hoe we dit doen?

Kom kijken, proeven en genieten op zaterdag 6 juli
van 10.00 tot 17.00 uur. Er is van alles te doen.
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Zeven boerenbedrijven openen de deur
Informatiemarkt en excursie natuur-inclusief boeren
Geschiedenisles over de polders
Plannen voor de terugkeer van de molens
Openstelling Portlandthoeve en historische tractoren
Gratis rit met paard en wagen
Spelen met natuur, kinderactiviteiten
Muziek met o.a. optredens van de orkesten La Bona Ventura en
de Volharding

Een uitgebreid programma is te vinden op de websites van:
• Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard:
www.vvpa.nl
• Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon:
www.buijtenland-van-rhoon.nl
Tijdens de dag worden A3 plattegronden uitgedeeld met achtergrondinformatie over het gebied, de deelnemende bedrijven en de wandelroutes.
Deze kunt u alvast online raadplegen.

Organisatie
De organisatie van de dag
ligt in handen van de
Vereniging Vrienden Polders
Albrandswaard.
Deze cultuurhistorische
vereniging heeft zich ingespannen om de Polderdag na
5 jaar “stilte” weer nieuw leven
in te blazen. Daarbij is gekozen
voor een naam die past bij de
toekomst van het gebied:
De BuijtenLanddag.

