
Duurzaamheidsprijs Albrandswaard – wat een sof 

Namens de Bomenridders Albrandswaard was ik afgereisd naar Het Kruispunt in Barendrecht waar tijdens 
een “BAR-talk” (https://bar-talk.nl/) de Duurzaamheidsprijs zou worden uitgereikt voor initiatieven in de 3 
BAR-gemeenten te weten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Wij hadden als Bomenridders 
Albrandswaard een initiatief ingediend, maar vanwege ziekte en verhindering overige bestuursleden was ik 
alleen afgevaardigd. Met mij waren aanwezig de juryleden die de inzendingen voor onze gemeente hadden 
beoordeeld (uit het Energie Collectief Albrandswaard) en officieus werd mij op voorhand in de 
wandelgangen verteld dat de Bomenridders als winnaar voor Albrandswaard waren voorgedragen. 

Afijn, de avond is onderhoudend met interessante sprekers en een aardig programma, tot uiteindelijk het 
programmaonderdeel “prijsuitreiking Duurzaamheidsprijs BAR gemeenten” werd aangekondigd. Daar ging 
ik maar eens goed voor zitten met de camera in de aanslag. We werden genoemd bij de genomineerden 
(weliswaar foutief met “de herdenkingstuin in Poortugaal”) maar dat neem je voor lief.  

Tot de prijsuitreiking kwam en de presentator doodleuk vermeldde dat de jury had besloten géén prijs in 
Albrandswaards toe te zullen kennen omdat het dossier onvoldoende uit ontwikkeld was, dat de inzenders 
daarover waren gebeld met het verzoek beter uit te leggen wat er met die 2500€ gedaan zou gaan worden 
en ze de inzenders verzochten volgend jaar weer een poging te wagen. Totale verbijstering bij 
ondergetekende uiteraard en ook bij de jurydelegatie van Albrandswaard die hier ook niet van op de 
hoogte waren. De Bomenridders evenmin, waren namelijk ook niet gebeld en geïnformeerd zoals de 
presentator aankondigde.  

Een desillusie van de bovenste plank, temeer daar er vervolgens bij Ridderkerk en Barendrecht wel twee 
prijswinnaars werden geannonceerd, terwijl dat gewoon commerciële bedrijven waren 
(hoveniersbedrijven) met elk een commercieel plan. Waar dus ons initiatief, ingediend door vrijwilligers van 
de Bomenridders betreffende een herinneringsbos bij de 6 ha Poort Buijtenland van Rhoon, dus NIET 
gehonoreerd werd. Om onbekende redenen, want een toelichting en gesprek over de “mankementen” in 
ons voorstel hebben we nooit gehad.  

Na afloop nog op zoek gegaan naar de organisator vanuit de Gemeente Albrandswaard, Edo van Baars, om 
uitleg en toelichting maar die was onvindbaar.  

Hoe kan een Gemeente ooit serieus worden genomen als het zo met zijn vrijwilligers omgaat. Keer op keer 
wordt het belang van hun belangeloze inzet onderstreept, maar als het dan op daden aankomt (noem het 
een startsubsidie voor het plan dat ook bij het Beraad en Advies Ruimte op 15/3/2021 is voorgelegd en 
enthousiast ontvangen is)  geeft deze gemeente niet thuis. Waar je hoopt op waardering en ondersteuning 
voor dit breed gedragen idee blijkt daar in de praktijk totaal geen invulling aan te worden gegeven.  

Albrandswaard heet in naam (en vooral in verkiezingstijd) een groene gemeente te zijn maar is dat verre 
van. Al jaren kunnen we geen Boomfeestdag voor de scholen organiseren omdat de gemeente nergens een 
stukje grond heeft om nieuwe bomen te kunnen planten. Er is geen lange termijnvisie om deze gemeente 
echt te vergroenen, terwijl dat toch trending is en iedereen ervan overtuigd is dat bomen enorm veel 
positief bijdragen aan het leefgenot en klimaat. Maar dat besef wil in deze gemeente nog niet echt 
doordringen… 

Graag zou ik met de verantwoordelijken voor dit evenement bij de Gemeente Albrandswaard in overleg 
treden om te evalueren hoe zoiets gruwelijk mis kan gaan en tot frustratie en onbegrip leidt. 
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