
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
3 april 2012 
Jubileumbos 
Het college 
113158 
 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Samenvatting 
Op 24 oktober 2011 is er een motie van de Eva aangenomen om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het realiseren van een jubileumbos. Dit Jubileumbos is een plaats 
dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verwerken en gedenken van 
bijzondere gebeurtenissen en /of jubilea. Dit initiatief wordt gedragen door het gehele 
college. 
 
Intentie van een jubileumbos 
Op dinsdag 28 maart 2012 is er een gesprek geweest met de initiatiefnemer van de 
motie, de heer Kweekel, wethouder Mieke van Ginkel, groenbeheerder Noël Versteeg 
en wijkbeheerder Richard van Vliet. Het gesprek had tot doel van de heer Kweekel te 
horen welke gedachte hij bij een jubileumbos heeft. Zijn ideeën bestaan eruit dat het 
bos een plaats moet zijn waar de gelegenheid wordt geboden om een boom te planten 
voor een bijzondere gebeurtenis. Dit kan zijn jubilea, geboorte en bij overlijden. Wij 
denken dat in aanvulling op de ideeën van de heer Kweekel ook voor andere 
gebeurtenissen het planten van een boom passend kan zijn. Wij denken hierbij 
bijvoorbeeld aan de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen, ereburgerschap, het 
bereiken van een hoge leeftijd (ipv de huidige bloemetjes), 60-jarig huwelijk of langer, 
bijzondere gebeurtenis in de gemeente (bijv. Koninklijk bezoek, bijzondere festiviteit 
zoals xxx-jarig bestaan). 
 
Locatieverkenning 
We hebben enkele locaties verkend voor dit doel. Het moet in eerste instantie gaan om 
minimaal 1 ha. Dat is de ruimte voor 100 (tzt volwassen) bomen. Uitbreiding moet een 
optie voor de toekomst zijn: 
- in de Noordrand van Portland; 
- 2 locaties in Poortugaal; 
- op de buitenplanse gronden, nu nog in eigendom van de OMMIJ en na de opheffing 
in eigendom van de gemeente. 
 
Locatie Noordrand 
Ten aanzien van de locatie heeft het college eerder een duidelijke voorkeur voor de 
"Noordrand" van Portland uitgesproken, dat wil zeggen achter het geluidscherm. De 
OMMIJ ziet echter geen mogelijkheden voor een bos van die omvang in de noord-
rand. Het grootste deel is niet geschikt, vanwege de aanwezige ondergrondse infra. 
 
Locaties Poortugaal 
Een ruimte bij de sportvelden Poortugaal en de locatie tegenover de kerk van 
Poortugaal (zwaarddijk) waar nu portocabines staan voor een school zijn onderzocht. 
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De locaties zijn echter vanwege beperkte omvang en infrastructurele beperkingen niet 
geschikt. 
 
Locatie Lage Weg 
Een mogelijkheid zou de zogenaamde buitenplanse gronden zijn. Deze gronden zijn 
nu nog eigendom van de OMMIJ, maar worden bij opheffing van de OMMIJ aan de 
gemeente overgedragen tegen verrekening van de m2-prijs van 12,25 euro/m2. Wij 
hebben de mogelijkheid van het beoogde jubileumbos of -park verkend op perceel B 
1405 aan de Lage Weg. Zo'n idee past prima in de ontwikkeling van dit deel van het 
toekomstige Buijtenland van Rhoon. In het perceel ligt wel een leiding van de 
Rotterdam-Rijn Pijpleiding zodat we rekening moeten houden met een plantvrije strook 
van 5 m aan weerszijde van de leiding. Dit perceel is eigendom van de OMMIJ en in 
huur bij de heer N. Boer. De heer Boer is bereid de huur van dit perceel op te geven. 
Ook is contact geweest hierover met de OMMIJ om als gemeente alvast te mogen 
beschikken over dit perceel terwijl de eigendomsoverdracht en grondprijsverrekening 
plaats blijft vinden bij de opheffing van de OMMIJ en de financiële afwikkeling van dit 
samenwerkingsverband. Onder voorbehoud van instemming door het db heeft de 
directeur op het verzoek positief gereageerd. 
De heer Visser van de Buijtenhof heeft plannen voor uitbreiding van de Buijtenhof. 
Deze hebben ook betrekking op perceel B1405. Wij hebben de allereerste contacten 
gelegd met de heer Ad Visser van de zorgboerderij om te bezien of hij voor een 
samenwerking voelt bij dit jublileumbos initiatief. De heer Visser heeft enthousiast 
gereageerd bij dit eerste contact hierover. 
 
En nu? 
Ons idee is om een eerste schets van een jublileumbos op deze locatie te laten 
maken. Deze schets vormt ook de basis voor verdere samenwerking met zorgboerderij 
De Buijtenhof en het berekenen van de kosten van aanleg e.d..Wij kunnen, zolang een 
schets ontbreekt, niet veel zeggen over de kosten van de aanleg van het jubileumpark. 
Vandaar deze eerste stap om tot een schets te komen. 
Wij zouden het erg leuk vinden dat de gemeentelijke organisatie in samenwerking met 
een aantal maatschappelijke instellingen in het najaar van 2012 de eerste aanzet geeft 
tot de daadwerkelijke aanleg van het jubileumpark op deze locatie ter gelegenheid van 
de Daadwerkelijk In De Buurt-dag in oktober. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 
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