Aan het College van B&W en de Raadsleden van Albrandswaard,
Wij zijn enorm geschrokken van de berichten in de 'Omgevingsvisie 2040' over de woningbouw plannen in het
Valckesteynsebos.
Om die reden zijn wij vorige maand een petitie gestart tegen woningbouw in het Valckesteynsebos.
En hieruit blijkt dat wij als omwonenden niet de enigen zijn die ons zorgen maken om dit mooie stukje natuur.
Het bos wordt veel gebruikt door de inwoners van Albrandswaard en zelfs daarbuiten om te wandelen of om van
de mooie natuur te genieten.
De Omgevingsvisie is tot stand gekomen door een participatie-onderzoek in 2018/2019 en dat is inmiddels
alweer enige tijd geleden. Wij zien niet alle uitkomsten van deze participatie terug in deze Omgevingsvisie.
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Zo zijn er bijvoorbeeld in het participatieproces gebieden besproken die wij niet terugzien in de visie.
Ook staan er nu gebieden in de visie die niet besproken zijn tijdens de participatie, bv het Antes terrein.
Wij vragen ons dan ook af, zijn deze veranderingen in de visie ook teruggekoppeld naar de
participanten? En hoe was de reactie op deze veranderingen?
Ook bekruipt ons het gevoel dat er puur en alleen is gekeken naar gebieden rondom de metrostations
vanwege de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Maar er zijn nog meer belangrijke aspecten waar
zomaar aan voorbij wordt gegaan.

Zo wordt het Valckesteynsebos in de visie benoemt als een gebied met minder landschappelijke kwaliteiten.
Dit vinden wij een vreemde constatering en vragen ons af of hier wel onderzoek naar is gedaan.
Er lopen reeën in het bos en het is een broedplaats voor verschillende vogels die elders op het eiland IJsselmonde
schaars zijn.
Terecht wordt ook de klimaatverandering genoemd in de Omgevingsvisie.
De opwarming van de aarde is een enorm belangrijk onderwerp.
Maar hoe is het dan mogelijk dat een bos met waterpartijen wordt opgeofferd voor een verstedelijkt gebied?
Dit bosgebied is een belangrijk gebied voor waterberging en CO2 reductie.
Tevens ligt het bos buiten BSD-gebied en is het bos in het verleden aangelegd ter compensatie van de industrie
in het Distripark Waal-Eemhaven.
Ook wordt het bos op Rijksniveau, Provinciaalniveau én gemeentelijk niveau aangeduid als natuur-en
recreatiegebied.
Wij vragen ons af welke waarde het participatieonderzoek uit 2018/2019 en ook deze Omgevingsvisie nog heeft.
Het onderzoek voor de visie ontbreekt, de visie is slecht onderbouwd en er staan diverse tegenstrijdigheden in.
De Gemeente Albrandswaard presenteert zich als een groene gemeente en wil dit hopelijk ook blijven.
Het bouwen van woningen in een bos doet daar enorme afbreuk aan, evenals het afbreuk doet aan de
klimaatdoelstellingen van deze gemeente.
Notabene, de trend in Nederland en Europa is juist om meer bossen aan te planten ter compensatie van de
veelbesproken CO2 uitstoot.
De petitie met ruim 3300 handtekeningen is op 12 mei al aan wethouder Schneider overhandigd,
en bij deze willen wij de petitie ook aan het College en de Raadsleden aanbieden.
Wij hopen dat het College en de Raadsleden er alles aan zullen doen om te voorkomen dat er in de toekomst in
het bos gebouwd gaat worden, en dat de bouwplannen uit de omgevingsvisie geschrapt zullen worden.
Hoogachtend,
De BBV, de Bezorgde Bewoners Valckesteynsebos.

Geen nieuwbouw in het
Valckesteynsebos, Poortugaal
Wij
De bezorgde bewoners van Albrandswaard,
constateren
Wij zijn enorm geschrokken van de plannen die de gemeente Albrandswaard heeft met
dit prachtige stuk natuur en wandelgebied.
De mensen komen van verre om hier te wandelen met de hond of om van de mooie
omgeving te genieten.
Tevens is dit stuk bos, liggend tussen de Oud Rhoonsedijk en de Limes, door de provincie
destijds aangelegd als 'Ruimte om de stad', om meer natuur in en om de stad te
krijgen.
Er lopen reeën en er wonen diverse bosvogels.
en verzoeken
Met deze petitie willen wij ervoor zorgen dat de 'Omgevingsvisie Albrandswaard 2040'
gewijzigd wordt en dat de plannen met dit bos er niet meer in voorkomen.
Als bewoners van Albrandswaard laten wij het niet toe dat dit mooie natuurgebied
plaatsmaakt voor woningbouw!
Nu niet, EN NOOIT NIET!
Teken deze petitie om het bos te behouden en deel hem alstublieft zo veel mogelijk.

De petitie heeft 3359 ondertekeningen.

