
GEACHTE COMMISSIELEDEN EN KIJKERS THUIS DIE DIT VOLGEN….. 
 
Meer groen kan, ook in Albrandswaard….. 
 
De Bomenridders hebben een stuk opgesteld en verzonden aan de Gemeente 
Albrandwaard inzake hun visie op de voorgenomen inrichting van de Poort Buijtenland van 
Rhoon en directe omgeving daarvan, zoals besproken in uw commissie op 30 november 
vorig jaar.  
 
Alle lokale partijen hebben meer groen hoog in het partijprogram staan dus staan de 
neuzen van de Bomenridders en die van de raad dezelfde kant op. 
  
Er doet zich bij de Poort van Buijtenland namelijk een unieke mogelijkheid voor om 
substantieel nieuw groen te realiseren. En dat ook nog grotendeels op kosten van een 
derde partij, te weten de Provincie, dus grijp die kans: 

• er is minimaal 5 ha bos beloofd (er is zelfs over 10 ha gesproken) in het Buijtenland 
van Rhoon door de Provincie op hun kosten aan te leggen als compensatie van de 
bomenkap op de Rhoonse (gif)stort – zie ook de plattegrond in ons schrijven 
42.257597 bij deze agenda 
 

• daarnaast zijn er ook gelden voor de herinrichting van de 6 ha Poort Buijtenland en 
omgeving, afkomstig als overschot van de ontwikkeling van de groene loper en de 
netkousverbinding 

Naast de 5 ha boscompensatie (en eventueel die extra hectares zoals voorgesteld door de 
Provincie) zien wij vooral bij de Poort Buijtenland van Rhoon ook een mooie gelegenheid 
om een gedenkbos of herinneringsbos aan te planten. Gemeenten in de regio hebben hier 
ervaring mee en dat hoeft ook onze Gemeente weer weinig tot niets extra te kosten, zie 
ook ons ingezonden stuk. 
  
Wij lopen elk jaar met Boomfeestdag weer tegen de beperkingen en het gegeven aan, dat 
er binnen Albrandswaard géén locaties te vinden zijn (volgens de Gemeente althans) waar 
we nieuw groen kunnen aanplanten. Het beperkt zich meestal tot vervanging van bomen 
die verkeerd geplant zijn, verkeerde locatie vanwege (ondergrondse) infrastructuur, de 
verkeerde boomsoort, onvoldoende groeimogelijkheden etc. maar aan nieuw groen komt 
er hoegenaamd niets bij.  
 
Per saldo hobbelen we sowieso achteruit, ook bij de herplant, omdat er veelal "sprietjes" 
worden terug geplant waar grote bomen worden gekapt. Zo worden momenteel langs 
wegen en dijken in de gemeente alsmede in bossen (Johannapolder, Vackesteijn, Kasteel) 
honderden bomen geveld onder het mom van ziekte zoals de essentaksterfte. 
 
Ergo, we boeten alleen maar nog meer in op de hoeveelheid groen binnen de gemeente 
als je ziet hoeveel particulieren (niet vergunningsplichtig) op diverse percelen tot kap 
overgaan vanwege "overlast", bladval, meer licht voor zonnepanelen etc etc.  
 
Zelfs al hebben particulieren en ontwikkelaars in een koopovereenkomst met de gemeente 
vastgelegd dat er geen bomen gekapt mogen worden, wordt dat toch gedaan, zonder dat 
de gemeente daarna handhavend op wil treden (zie de woonwerkeilanden aan de 
Nijverheidsweg in Rhoon). 
  



Vandaar dat we in de Poort Buijtenland van Rhoon en de periferie daarvan goede 
mogelijkheden zien tot meer groen, en daarom onze visie hebben ingezonden. Het zou 
volgens de eerder gemaakte plannen, en ook naar ons idee, namelijk de Groene Entree 
naar het Buijtenland van Rhoon moeten worden! 
 
Daarbij past de aanplant van bomen op die locatie mooi om een visuele afscherming te 
bieden tussen het polder- en cultuurlandschap enerzijds en de A15 en de daar gemaakte 
bebouwing en reclameuitingen anderzijds. Tel daarbij ook op de gunstige effecten op de 
CO2, stikstof en fijnstof opname van het A15 verkeer door bomen in dat gebied, hetgeen 
goed past in het landelijk streven naar massale boomaanplant i.v.m.de klimaatdoelen.  
  
In het “Beraad & Advies Ruimte” van 30 november werd tijdens de presentatie namens het 
bureau (Palmbout Urban Landscapes & Robbert de Koning Landschapsarchitecten) die 
e.e.a. in kaart heeft gebracht en een planvisie heeft samengesteld, dingen gezegd die ons 
toch wel hebben doen schrikken.  
 
Wij zijn als Bomenridders Albrandswaard namelijk deels betrokken geweest (aan één 
bewonersavond deel  mogen nemen) en hebben onze wensen inzake de invulling van het 
terrein naar voren gebracht. Maar daar niets van terug kunnen vinden.  
 
De hoeveelheid nieuwe bomen op de 6 ha Poort Buijtenland was al niet erg hoopgevend 
en de eerder ingetekende hoogstam noten- en voedselbossen stonden ook ter discussie 
volgens de presentatrice. Het eerder ingetekende coulissenlandschap was volgens haar 
niet haalbaar, en ook grootschalig bos niet – ondanks dat hierover duidelijk sprake is in de 
bestuursovereenkomst met de Provincie.  
 
Ze zouden niet passen in het streefbeeld van de Gebiedscoöperatie dan wel ongewenst 
zijn:  

• De zichtlijnen en het weidse uitzicht zou verstoord worden (terwijl er juist in de 
recreatie en natuurzone ten noorden van de Essendijk ruimte zou zijn voor meer 
bomen, struweel en bomenlaantjes volgens eerdere plannen).  

• Met ook nog het argument dat de vogels een rij bomen of bos als een barricade 
zien waar ze niet overheen kunnen vliegen  

• en als meest bizarre argument dat er ook roofvogels in de bomen kunnen gaan 
zitten die dit als uitkijkpost gebruiken om op de grond andere beesten te 
verschalken.  

Hoezo een natuurgebied met recreatieve voorzieningen……  
 
Vandaar ons pleidooi om in dit gebied in elk geval de beloofde minimaal 5 ha 
boscompensatie (ruim 2000 bomen gekapt) voor de Rhoonse stort in te tekenen, en dat 
ook in het nieuwe bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon op te nemen 
 
Plus de aanleg van een herdenkings- of herinneringsbos van ca. 2 ha of meer conform het 
voorbeeld in andere gemeenten zoals Nisserwaard of Strijen, hetgeen ook goed te 
realiseren is bij de Poort Buijtenland van Rhoon waar het relatief rustig is, goede 
parkeervoorzieningen zijn op een makkelijk bereikbare locatie. 
 
Namens de Bomenridders Albrandswaard dank ik u voor de aandacht en de mogelijkheid 
om onze zienswijze hier toe te lichten. 


