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In bijlage gelieve aan te treffen een brief aan het College van Burgemeester en
Wethouders, de Gemeenteraad alsmede de leden van het Beraad en Advies
Ruimte van de Stichting Bomenridders Albrandswaard inzake het project Poort
Buijtenland van Rhoon..
 
Alhoewel er op 30/11 een beeldvormend raadsvoorstel Poort Buijtenland van
Rhoon (jullie noemen het Albrandswaard op de agenda) is besproken kan ik het
nog niet als agendapunt terugvinden bij de Raadzitting van 1 februari.
 
Zou u voor distributie er van kunnen zorgen naar deze mensen alsmede het
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken. En indien er nog een agendapunt
"Poort Buijtenland van Rhoon" op de agenda van de raadsvergadering komt het
daar dan bij onder willlen brengen?
 
Bijvoorbaat dank, en ik ontvang graag ook nog een bevestiging van ontvangst en
distributie van dit stuk.
 
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES  - RHOON
The Netherlands
privé: +31 (0)10 50 1 74 81
gsm: +31 (0)6 11 84 00 73
mail: wwarnaar@kabelfoon.nl
https://www.facebook.com/wimge.warnaar
 
Bomenridders Albrandswaard
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Gemeenteraad van Albrandswaard
Burgemeester en wethouders
Commissie Beraad en Advies Ruimte


Betreft:  Gebiedsvisie 2020 Poort Buijtenland van Rhoon


Rhoon, januari 2021

Met dit schrijven komen we terug de commissievergadering Beraad & Advies Ruimte van 30 november j.l. – we hebben de beraadslagingen kunnen meeluisteren maar actieve participatie daarin was helaas niet mogelijk. 

Hetgeen tijdens de presentatie naar voren werd gebracht door de presentatrice, namens het bureau (Palmbout Urban Landscapes & Robbert de Koning Landschapsarchitecten) die e.e.a. in kaart heeft gebracht en een planvisie heeft samengesteld, heeft ons toch wel doen schrikken. Wij zijn als Bomenridders Albrandswaard deels betrokken geweest (aan een bewonersavond deelgenomen) en hebben onze wensen inzake de invulling van het terrein naar voren gebracht. Er iets van terug kunnen vinden hebben we helaas niet. 

Niet alleen zou de 6 ha gebruikt kunnen worden voor (een deel van) de ons toegezegde compensatie voor de 5 ha+ gekapte bomen op het Rhoonse Stort, maar tevens hadden wij voorgesteld om er een “gedenkbos” of “herinneringsbos” in aan te leggen. Daar is al eerder over gesproken en ambtenaren en wethouders waren wel geïnteresseerd maar “hadden nergens een geschikte locatie om zoiets te realiseren”. In onze ogen is dat nu juist hier binnen die 6 ha een ideale locatie.  Met een (slingerend) wandelpad vanaf de P-plaats een rondje kunnen lopen langs de aanplant van bomen ter gelegenheid van een jubileum, verjaardag, herinnering, gedenkplaats of wat dan ook. 

Zo’n aanplant hoeft niet eens veel te kosten. Er zijn legio voorbeelden van bekend, ook in onze regio, van dit soort bossen die zichzelf grotendeels bedruipen. Als voorbeeld geven we graag de gemeente Spijkenisse waar een “Momentenbos” is aangeplant dat tevens dienst doet als arboretum door de vele verschillende soorten die zijn en/of worden aangeplant. Het gebied van 1-2 ha is onderverdeeld in “continenten” waar men doorheen kan lopen en info terugvindt over de bomen. Een keer per jaar vindt er in het najaar een “plantdag” plaats waar familie en vrienden de geschonken bomen kunnen poten. De bomen en plantkosten worden aan de Gemeente betaald door de schenkers die ze centraal besteld en van een bordje met tekst voorziet. Naast de bomen zaait de gemeente er ook bloemen en kruiden omheen om de biodiversiteit te bevorderen waardoor een mooi natuurlijk gebied ontstaat. 

Beelden en meer info vindt u hier:


· http://natuurvriend.blogspot.com/2019/03/het-arboretum-momentenbos-de-uitwaayer.html 

· https://waterlandspijkenisse.nl/2146-2/ 

· https://youtu.be/8Oci4-0G0oM 

· https://www.voorne-putten.nl/nieuws/actueel/104554/40-bijzondere-bomen-in-het-momentenbos-geplant 


Of wat te denken van de (voorheen) gemeente Strijen https://gedenkbosstrijen.nl/gedenkbos-strijen/

En natuurlijk blijven we hameren op de door de Provincie toegezegde compensatie voor de gerooide beplanting op het Rhoonse stort. We hebben steeds geroepen dat de toegezegde compensatie in de polders (Provincie claimde daarvoor grond ter beschikking te stellen maar dat was in onze ogen niet haalbaar omdat niet ZIJ maar de Gebiedscoöperatie gaat over de inrichting) geen haalbare kaart was. Daarom wilden we destijds ook niet aanwezig zijn bij de overhandiging van het eindrapport over de herinrichting van de Rhoonse Stort omdat men niet kon borgen dat de beloofde boscompensatie ook daadwerkelijk in de buurt zou worden aangelegd.

Het door de presentatie gegeven beeld over bomen binnen de 6 ha en het gebied dat ze er bij getrokken hebben (naast de 6 ha is de poort Buijtenland van Rhoon ook het gebied rond de leidingstraat tussen Koedood en Achterweg in Rhoon) beloofde ook niet veel goeds. Er was op delen een boomopstand ingetekend, o.a. een notenboomgaard met bomen en nog wat andere boompercelen, maar de spreekster gaf al aan dat de gebiedscoöperatie daar bezwaren tegen had – dus ging men naar een ander gebied op zoek. Rond de Rhoonse Baan zoals werd gezegd. 




Helaas weten wij uit het verleden (overigens jammer dat er wéér een nieuw en ander bureau was ingehuurd die met het gebied onvoldoende bekend is) dat bomen aanplanten in de buurt van de Rhoonse baan niet mogelijk is omdat (ook daar weer) diverse leidingen in de grond liggen waar geen bomen op of in de buurt mogen worden geplant.


Het dan zo even tussen neus en lippen door ventileren dat die boscompensatie wel in de buurt van de Rhoonse Baan kan geeft ons derhalve weinig vertrouwen in een goede afloop. Want er stond toch in de Bestuursovereenkomst 2019 duidelijk ook o.a. een gedenk- of jubileumbos benoemd?

En dan hebben we het nog niet eens over de oppervlakte, want in een eerder stadium heeft de Provincie aangegeven dat het “om goodwill te kweken” rond het Rhoonse stortproject ook wel meer kon zijn, tot 11 ha aan toe zelfs. Ze hadden tenslotte genoeg stukken land en snippergroen in de recreatieve zone van het Buijtenland van Rhoon (benoorden de Essendijk) om in te tekenen met bos…….


Maar goed, in die bestuursovereenkomst wordt het gedenk- of jubileumbos ook genoemd, dus waarom komt dit in deze gebiedsvisie dan verder niet terug vragen wij ons af. 




Als het gaat om “constructieve” visies zouden wij die van ons er graag aan toevoegen



We hopen dat u deze inbreng wilt meenemen in uw overwegingen inzake dit project. Er zijn rond de “sanering” van de Rhoonse stort afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan om het gekapte bos, minimaal 5 ha, te compenseren in dit gebied. Tevens is er gesproken over een gedenk- en jubileumbos en dat vinden we ook niet terug in deze Gebiedsvisie.


Albrandswaard tracht zich te profileren als dorp tussen het groen, maar de laatste jaren verdwijnt er alleen maar groen en lijkt er niet echt een beleid te zijn om méér bomen en struiken aan te planten. Dit staat toch wel haaks op de algemene tendens dat bomen een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-footprint en daarnaast door mensen enorm gewaardeerd wordt. Overal in Europa en de wereld zijn grote herplant-projecten gaande waar ook in nieuwe bossen wordt geïnvesteerd.  In Albrandswaard proberen we al jaren locaties te vinden om nieuw groen aan te leggen op bijvoorbeeld de Boomfeestdag, maar we komen hier nooit verder dan wat herplant van verkeerd gezette en kansarme bomen, maar bijna nooit tot “nieuw” groen, met het excuus dat er geen plantlocaties voorhanden zijn. Bij de Poort Buijtenland van Rhoon is daartoe een uitgelezen mogelijkheid om nu eens WEL onderscheidend groen te planten.

Een groene leefomgeving is gezond, je vindt er rust en ruimte en, zeker in deze hectische pandemie tijd, wordt er veel gewandeld en gefietst in onze groene buitenruimte. Dus laat Albrandswaard, als “beoogde” groene gemeente nu eens daadwerkelijk iets doen aan het groene karakter. 


En deze uitgelezen kans, op meer bomen en struiken, met beide handen aangrijpen en tot plannen om te planten overgaan. 


Met groene groet


Stichting Bomenridders Albrandswaard
p/a Essendijk 44
3161 EG  Rhoon
info@bomenriddersalbrandswaard.nl 

Extra toevoeging: 


Onze motivatie plus screenshots verslagen uit overleg met de Provincie over de boscompensatie: 




-0-0-0-0-0-




-o-o-o-o-o-o-o-




-0-0-0-0-0-0-0-0-




Donkergroen de door de Provincie voorgestelde herplantlocaties voor de boscompensatie : meer dan 5 ha!

Bomenridders Albrandswaard
Pagina 1
8-1-2021
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Gemeenteraad van Albrandswaard 
Burgemeester en wethouders 
Commissie Beraad en Advies Ruimte 

Betreft:  Gebiedsvisie 2020 Poort Buijtenland van Rhoon 

Rhoon, januari 2021 

Met dit schrijven komen we terug de commissievergadering Beraad & Advies Ruimte van 30 
november j.l. – we hebben de beraadslagingen kunnen meeluisteren maar actieve participatie 
daarin was helaas niet mogelijk.  

Hetgeen tijdens de presentatie naar voren werd gebracht door de presentatrice, namens het 
bureau (Palmbout Urban Landscapes & Robbert de Koning Landschapsarchitecten) die e.e.a. in 
kaart heeft gebracht en een planvisie heeft samengesteld, heeft ons toch wel doen schrikken. Wij 
zijn als Bomenridders Albrandswaard deels betrokken geweest (aan een bewonersavond 
deelgenomen) en hebben onze wensen inzake de invulling van het terrein naar voren gebracht. Er 
iets van terug kunnen vinden hebben we helaas niet.  

Niet alleen zou de 6 ha gebruikt kunnen worden voor (een deel van) de ons toegezegde 
compensatie voor de 5 ha+ gekapte bomen op het Rhoonse Stort, maar tevens hadden wij 
voorgesteld om er een “gedenkbos” of “herinneringsbos” in aan te leggen. Daar is al eerder over 
gesproken en ambtenaren en wethouders waren wel geïnteresseerd maar “hadden nergens een 
geschikte locatie om zoiets te realiseren”. In onze ogen is dat nu juist hier binnen die 6 ha een 
ideale locatie.  Met een (slingerend) wandelpad vanaf de P-plaats een rondje kunnen lopen langs 
de aanplant van bomen ter gelegenheid van een jubileum, verjaardag, herinnering, gedenkplaats 
of wat dan ook.  

Zo’n aanplant hoeft niet eens veel te kosten. Er zijn legio voorbeelden van bekend, ook in onze 
regio, van dit soort bossen die zichzelf grotendeels bedruipen. Als voorbeeld geven we graag de 
gemeente Spijkenisse waar een “Momentenbos” is aangeplant dat tevens dienst doet als 
arboretum door de vele verschillende soorten die zijn en/of worden aangeplant. Het gebied van 1-
2 ha is onderverdeeld in “continenten” waar men doorheen kan lopen en info terugvindt over de 
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bomen. Een keer per jaar vindt er in het najaar een “plantdag” plaats waar familie en vrienden de 
geschonken bomen kunnen poten. De bomen en plantkosten worden aan de Gemeente betaald 
door de schenkers die ze centraal besteld en van een bordje met tekst voorziet. Naast de bomen 
zaait de gemeente er ook bloemen en kruiden omheen om de biodiversiteit te bevorderen 
waardoor een mooi natuurlijk gebied ontstaat.  

Beelden en meer info vindt u hier: 

• http://natuurvriend.blogspot.com/2019/03/het-arboretum-momentenbos-de-uitwaayer.html  

• https://waterlandspijkenisse.nl/2146-2/  

• https://youtu.be/8Oci4-0G0oM  

• https://www.voorne-putten.nl/nieuws/actueel/104554/40-bijzondere-bomen-in-het-momentenbos-geplant  

Of wat te denken van de (voorheen) gemeente Strijen https://gedenkbosstrijen.nl/gedenkbos-strijen/ 

En natuurlijk blijven we hameren op de door de Provincie toegezegde compensatie voor de 
gerooide beplanting op het Rhoonse stort. We hebben steeds geroepen dat de toegezegde 
compensatie in de polders (Provincie claimde daarvoor grond ter beschikking te stellen maar dat 
was in onze ogen niet haalbaar omdat niet ZIJ maar de Gebiedscoöperatie gaat over de inrichting) 
geen haalbare kaart was. Daarom wilden we destijds ook niet aanwezig zijn bij de overhandiging 
van het eindrapport over de herinrichting van de Rhoonse Stort omdat men niet kon borgen dat 
de beloofde boscompensatie ook daadwerkelijk in de buurt zou worden aangelegd. 

Het door de presentatie gegeven beeld over bomen binnen de 6 ha en het gebied dat ze er bij 
getrokken hebben (naast de 6 ha is de poort Buijtenland van Rhoon ook het gebied rond de 
leidingstraat tussen Koedood en Achterweg in Rhoon) beloofde ook niet veel goeds. Er was op 
delen een boomopstand ingetekend, o.a. een notenboomgaard met bomen en nog wat andere 
boompercelen, maar de spreekster gaf al aan dat de gebiedscoöperatie daar bezwaren tegen had 
– dus ging men naar een ander gebied op zoek. Rond de Rhoonse Baan zoals werd gezegd.  

http://natuurvriend.blogspot.com/2019/03/het-arboretum-momentenbos-de-uitwaayer.html
https://waterlandspijkenisse.nl/2146-2/
https://youtu.be/8Oci4-0G0oM
https://www.voorne-putten.nl/nieuws/actueel/104554/40-bijzondere-bomen-in-het-momentenbos-geplant
https://gedenkbosstrijen.nl/gedenkbos-strijen/
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Helaas weten wij uit het verleden (overigens jammer dat er wéér een nieuw en ander bureau was 
ingehuurd die met het gebied onvoldoende bekend is) dat bomen aanplanten in de buurt van de 
Rhoonse baan niet mogelijk is omdat (ook daar weer) diverse leidingen in de grond liggen waar 
geen bomen op of in de buurt mogen worden geplant. 

Het dan zo even tussen neus en lippen door ventileren dat die boscompensatie wel in de buurt van 
de Rhoonse Baan kan geeft ons derhalve weinig vertrouwen in een goede afloop. Want er stond 
toch in de Bestuursovereenkomst 2019 duidelijk ook o.a. een gedenk- of jubileumbos benoemd? 

En dan hebben we het nog niet eens over de oppervlakte, want in een eerder stadium heeft de 
Provincie aangegeven dat het “om goodwill te kweken” rond het Rhoonse stortproject ook wel 
meer kon zijn, tot 11 ha aan toe zelfs. Ze hadden tenslotte genoeg stukken land en snippergroen in 
de recreatieve zone van het Buijtenland van Rhoon (benoorden de Essendijk) om in te tekenen 
met bos……. 

Maar goed, in die bestuursovereenkomst wordt het gedenk- of jubileumbos ook genoemd, dus 
waarom komt dit in deze gebiedsvisie dan verder niet terug vragen wij ons af.  
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Als het gaat om “constructieve” visies zouden wij die van ons er graag aan toevoegen 
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We hopen dat u deze inbreng wilt meenemen in uw overwegingen inzake dit project. Er zijn rond de 
“sanering” van de Rhoonse stort afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan om het gekapte bos, minimaal 
5 ha, te compenseren in dit gebied. Tevens is er gesproken over een gedenk- en jubileumbos en dat vinden 
we ook niet terug in deze Gebiedsvisie. 

Albrandswaard tracht zich te profileren als dorp tussen het groen, maar de laatste jaren verdwijnt er alleen 
maar groen en lijkt er niet echt een beleid te zijn om méér bomen en struiken aan te planten. Dit staat toch 
wel haaks op de algemene tendens dat bomen een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-
footprint en daarnaast door mensen enorm gewaardeerd wordt. Overal in Europa en de wereld zijn grote 
herplant-projecten gaande waar ook in nieuwe bossen wordt geïnvesteerd.  In Albrandswaard proberen we 
al jaren locaties te vinden om nieuw groen aan te leggen op bijvoorbeeld de Boomfeestdag, maar we 
komen hier nooit verder dan wat herplant van verkeerd gezette en kansarme bomen, maar bijna nooit tot 
“nieuw” groen, met het excuus dat er geen plantlocaties voorhanden zijn. Bij de Poort Buijtenland van 
Rhoon is daartoe een uitgelezen mogelijkheid om nu eens WEL onderscheidend groen te planten. 

Een groene leefomgeving is gezond, je vindt er rust en ruimte en, zeker in deze hectische pandemie tijd, 
wordt er veel gewandeld en gefietst in onze groene buitenruimte. Dus laat Albrandswaard, als “beoogde” 
groene gemeente nu eens daadwerkelijk iets doen aan het groene karakter.  

En deze uitgelezen kans, op meer bomen en struiken, met beide handen aangrijpen en tot plannen om te 
planten overgaan.  

Met groene groet 

Stichting Bomenridders Albrandswaard 
p/a Essendijk 44 
3161 EG  Rhoon 
info@bomenriddersalbrandswaard.nl  
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Extra toevoeging:  

Onze motivatie plus screenshots verslagen uit overleg met de Provincie over de boscompensatie:  

 

-0-0-0-0-0- 
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-o-o-o-o-o-o-o- 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

Donkergroen de door de Provincie voorgestelde herplantlocaties voor de boscompensatie : meer dan 5 ha! 
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