
  

 

 
 

Groene motie voor de politiek Albrandswaard 
Behoud bomen Antesterrein 
De  Raad van Albrandswaard Albrandswaard constateert dat: 

- De gemeenteraad zich gaat uitspreken over een intentieverklaring om grootschalige 

huizenbouw mogelijk te maken op het Antesterrein; 

- Het totale plangebied straalt nu rust uit en bestaat uit veel groen met mooie volwassen, 

soms monumentale solitaire bomen. Daarnaast zijn er bomenrijen die in een soort 

laanstructuur staan en zo het groene karakter van het gebied ook voor het verkeer 

accentueert; 

- Het bouwen van veel huizen op een klein terrein doorgaans slecht samengaat met een 

groene uitstraling. Bomen delven dan altijd het onderspit; 

- Volwassen bomen een nieuwe wijk meteen al een groen karakter kunnen geven; 

 

De Raad van  Albrandswaard maakt de volgende overwegingen: 
- Wij hechten veel waarde aan een groene uitstraling van de gemeente en zullen altijd 

streven naar behoud en uitbreiding van het groen en aan bomen in het bijzonder;  

- Mensen die wonen in een groene omgeving voelen zich vaak gezonder en zijn feitelijk 

minder vaak ziek. Groen vermindert stress, omdat er een rustgevend effect vanuit gaat. 

Voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is dit belangrijk;  

- Het groene karakter van de nieuwe wijk kan alleen bewerkstelligd worden wanneer men het 

groen en de te behouden bomen als uitgangspunt neemt voor een te maken plan; 

- Zorg voor herplant van gekapte bomen en probeer waar mogelijk bomen te verplaatsen 

wanneer zij toch in de weg staan en er geen andere mogelijkheid is deze te behouden; 

 
De Raad van Albrandswaard vraagt  het college het volgende:  

- Laat voor verdere planvorming, en voor tekening van een overeenkomst, een 

inventarisatie uitvoeren van beeldbepalende en waardevolle bomen en groenstroken. 



- Leg als overweging in de intentieovereenkomst het belang van behoud van het groene 

karakter en van de huidige gezonde en waardevolle solitaire bomen en boomgroepen 

bomen vast. 

- Leg in een intentieverklaring vast dat elke boom herplant moet worden, conform de 

gemeentelijke verordening, en stimuleer verplaatsen van bomen wanneer dat tot de 

mogelijkheden bestaat.  

 


