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1. INLEIDING 

Naar aanleiding van de plannen vanuit de gemeente Albrandswaard om 200+ sociale wooneenheden te gaan 

ontwikkelen zijn er diverse dialooggroepen gevormd. De dialooggroep Essendael en Omloopseweg hebben op 

beider aandringen gezamenlijk overlegd, dit omdat de ontwikkeling van beide locaties niet los van elkaar gezien 

kan worden. Het overleg heeft in goede harmonie plaats gevonden. Uit de diverse overleggen is er per locatie 

een advies geschreven. Dit advies heeft onder druk van de opgelegde deadline vanuit de gemeenteraad in een 

zeer kort tijdsbestek plaats gevonden. Dit is opmerkelijk, aangezien de ontwikkeling van beide locaties al 

jarenlang speelt. Hierdoor ontstaat onder de bewoners de indruk dat de gemeenteraad er nu even snel iets wil 

doordrukken, dit is onwenselijk, en draagt niet bij aan een zorgvuldig besluitvormingsproces. 

 

Dit stuk behelst het advies rondom de zoeklocatie Omloopseweg. Het stuk beschrijft als eerste een 

onderbouwing voor ons negatief advies ten aanzien van bebouwing, maar beschrijft tevens een drietal 

alternatieven. Voor alle alternatieven gelden een aantal algemene aandachtspunten die in het laatste 

hoofdstuk zijn weergegeven. 

 

 

2. HOOFD ADVIES 

Ons advies is ten zeerste om de sportvelden NIET te bebouwen. Hier liggen diverse 

redenen aan ten grondslag, waarvan de belangrijkste onderstaand zijn benoemd: 

� Quickscan: In de eigen quickscan concludeert men dat uitbreidingsvariant 8b o.a. op gebied van 

haalbaarheid uit duurzaamheidsladder onzeker is. 

� Sociaal karakter: de sportvelden hebben een unieke sociale positie binnen Albrandswaard en 

Essendael. Het is een verbindend element tussen bewoners onderling en wordt niet alleen  door de 

voetballers, maar ook regelmatig door de kinderen uit de nabije omgeving gebruikt. Tevens zijn er bij 

beide verenigingen hardwerkende vrijwilligers vanuit de omliggende wijken actief. Verplaatsing of 

verbouwing zorgt voor ontwrichting en naar alle waarschijnlijkheid een minder veilige route naar het 

complex bij het verplaatsen richting de dijken en/of polder. 

� Kapitaalvernietiging: de gedane investeringen in velden, voorzieningen en overige zaken zullen 

opnieuw moeten worden gedaan voor een nieuw complex. Zonde van de openbare financiële 

middelen wat ons betreft. 

� Bestemmingsplan en bestaande bouw: vele aangrenzende bewoners hebben hun huis voor de 

hoofdprijs gekocht op het hoogtepunt van de markt in 2008-2010, met de belofte van een groen 

uitzicht en een bestemmingsplan dat niet voorziet in het bebouwen van de velden. Risico dus op zowel 

planschade als op een negatief sentiment onder de huidige bewoners, aangezien zij zich zo “in de 

luren” gelegd voelen. 

� Aangezicht en overgang naar het dorp: het sportcomplex draagt momenteel bij aan het groene 

karakter van zowel de wijk als dit gedeelte van het dorp. Het is een mooie overgang van de bebouwing 

naar het landelijke gebied. Het landelijke en groene karakter van het dorp gaat langzamerhand 

achteruit bij het bebouwen van de velden.  

� Sociale clustering. Gezien de grote relatie en nabijheid van de voorgestelde bebouwing in Essendael, 

vrezen wij voor een clustering van sociale woningen waarbij niemand is gebaat. Beter is het om e.e.a. 

te verspreiden over de gehele gemeente Albrandswaard. 

� Groen: buitenste ring: stukje Omloopseweg en Essendijk groen houden (zie bijlage 2), niet bebouwen. 

� Groen: de uitbreidingsvariant leidt onherroepelijk tot verplaatsing van de sportvelden naar een nu nog 

agrarisch of landelijk bestemd gebied. We hebben de plicht hier zuinig op te zijn. Eenmaal bebouwd 

(velden en/of woningen) komt dit nooit meer terug. 
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� Extra druk op de ontsluiting. Tot slot is de bestaande ontsluiting voor de wijk op dit moment 

voldoende, maar zal hier enorm veel extra druk op komen indien de velden worden bebouwd. Niet 

alleen de Van Gogh Allee, maar ook de Omloopseweg zelf zullen veel grotere verkeerstromen moeten 

verwerken, waarvan wij ons afvragen of dit wel verantwoord is.  

3. ALTERNATIEF 1 

Zoals eerder aangegeven zijn wij unaniem een sterk voorstander van het behoud van de huidige sportvelden. 

Om echter meer richting en inhoud aan de discussie toe te voegen, zijn onze wensen wat betreft de 

verschillende onderdelen in een tweetal alternatieven verwerkt. Het eerste alternatief is een variant op de 

inbreidings variant 8a uit de quickscan. Een schets hiervan is te vinden in bijlage 1. Opmerkingen bij deze 

variant: 

• Vrijwel alle huidige bewoners houden zicht op sportvelden. 

• VVRhoon en WCR zullen moeten worden samengevoegd voor een efficiënt gebruik van de velden. 

• Veldbehoefte bepaald op basis van KNVB richtlijnen  

• Huizenlijn Omloopseweg kan ook (deels) worden doorgetrokken (type Jacob of Anne) 

• Stel: variant 8a, maak dan niet de fout dat de nieuwe woningen te dicht op de sportvelden staan, 

huidige bewoners aan de Mesdagstraat zijn hier al meermaals over met de gemeente in overleg 

getreden. 

 

4. ALTERNATIEF 2 

Dit is een variant op de uitbreidings variant 8b en de eerste stedenbouwkundige schetsen. Een schets hiervan is 

te vinden in bijlage 2. 

• Minder woningen dan is getekend in de stedenbouwkundige variant 8b. 

• Geen straatwand vanaf de Van Gogh Allee. 

• Eerste rij woningen aan de oostkant van de Van Gogh Allee, eerste rij woningen aan de westkant van 

de Omloopseweg en de noordkant van de Essendijk weglaten. 

• Alleen laagbouw (grondgebonden woningen met tuinen), waarbij de particuliere koopwoningen zo 

dicht mogelijk tegen de huidige bebouwing wordt aangelegd (Mesdagstraat/van Gogh Allee). 

 

5. ALTERNATIEF 3 

 

Dit is een variant waarbij de (verdwenen) sportvelden een dubbele bestemming krijgen. Enerzijds de door de 

gemeente beoogde woonbestemming, anderzijds een meer publieke bestemming. Een schets hiervan is te 

vinden in bijlage 3. 

 

• Een deel van de oude voetbalvelden ingericht als een park waarin voor de wijk vele en verschillende 

sociale bezigheden kunnen plaats vinden.  
• Het bestaande kunstgrasveld te handhaven ( kan gezien worden als kapitaal vernietiging bij weghalen  

gezien de recente aanleg). 
• Sluit aan bij het groene karakter wat de gemeente Albrandswaard wil uitstralen.  
• Hoge waarde van de te verkopen woningen direct aan het park. Dit helpt het financierings vraagstuk 

van de gemeente voor de sociale woningbouw. 
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6. ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ ONTWIKKELING VAN OMLOOPSEWEG 

Voor alle alternatieven, zowel de hier beschreven varianten, als de varianten ontwikkeld vanuit de gemeente 

gelden de volgen opmerkingen: 

6.1 ALGEMEEN 

• Kwaliteit sociale woningen zelfde als huidige koopwoningen. Zelfde uitstraling. Zelfde stijl en type. 

• Zoveel mogelijk diversiteit in de woningen aanbrengen. Niet allemaal dezelfde blokjes. Verschillende 

soorten bouw. 

• Geen “Vinex-schuttingen, maar groene erfafscheidingen. 

6.2 PLANOLOGIE 

• Het stuk groen bij de bestaande woningen moet blijven, uitgebreid worden en nieuw groen bij de 

nieuwe projecten. 

• Huidige sloot en bomen moeten blijven. 

• Geen extra weg of bruggetje (ook niet voor fietsers/wandelaars) vanaf de Weisenbruchlaan naar het 

sportcomplex/de zoeklocatie. 

6.3 FINANCIËN 

• Indien het plan doorgaat, dan worden van de bewoners offers gevraagd in termen van woongenot. 

Het is dan ook niet meer dan normaal, dat de gemeente zelf ook offers moet brengen. Een echte 

uitgebreide groenvoorziening en een luxe bouw zijn wat ons betreft de offers die als tegenpresentatie 

kunnen worden verwacht.  

• Bestemmingsplan kent nu bestemming sport/recreatie. Wij vinden dat het bestemmingsplan zo moet 

blijven. 

• Van een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de grond van het nog te bouwen 

koopwoningen in Essendael en Omloopseweg, kan sociale woningbouw in de gemeente 

Albrandswaard, waaronder Portland gerealiseerd worden. 

6.4 JURIDISCHE ASPECTEN 

• Woning van huidige bewoners zullen in waarde dalen indien de velden worden bebouwd. Risico op 

planschade. Planschade claims ingediend binnen vijf jaar, toekennen. Inclusief het vergoeden van alle 

kosten verband houdende met het vaststellen van planschade. Bewoners dienen deze kosten wel 

tegelijk met de claim in te dienen. 

• Bestemmingsplan kent nu bestemming sport/recreatie. Wij vinden dat het bestemmingsplan zo moet 

blijven. 

6.5 MILIEUBELASTENDE OMSTANDIGHEDEN 

• NU groen, moet groen blijven. En groen ook uitbreiden. 

6.6 VERKEER 

• Ontsluiting tijdens de bouw. 

• Ontsluiting na realisatie project. 

• Ontsluiting via de Omloopseweg. 

• Aansluiting maken naar ‘de nieuwe wijk’, direct vanuit de kruising naar ‘de nieuwe wijk’. 
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• Mesdagstraat voor bestemmingsverkeer houden en geen weg doortrekken naar de zoeklocatie, ook 

geen fiets-/wandelbrug. 

• Geen zware voertuigen op de Essendijk, gezien vele woningen niet geheid zijn en er verzakking 

optreedt van de dijk, net zoals overige schade aan de dijk en de woningen. 

• Bij het heien van woningen kan schade ontstaan bij woningen gevestigd op de Essendijk, omdat die 

nimmer zijn onderheid, derhalve adviseren wij om gebruik te maken boorpalen. 

• Dienstregeling wijkbus uitbreiden wanneer de wijk zo groot wordt, inclusief route van de wijkbus door 

de wijk heen. 

• Fietspad realiseren vanuit de wijk richting Tijsjesdijk (bijlage 2). 

• Maatregelen treffen om snelheid te handhaven, nu te onveilig. 

• Parkeerplekken realiseren voor alle te realiseren nieuwbouw, huizen zonder ‘eigen’ parkeerplekken 

zorgen voor frustraties onder de bewoners. 

6.7 OVERIGE ASPECTEN 

Alle voor de dialooggroep van belang zijnde elementen die naar hun oordeel in het advies opgenomen moeten 

worden. 

• Geen schotels. 

• Vergunninghouders verspreiden over de wijk. 
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BIJLAGE 1: ALTERNATIEF OP INBREIDINGSVARIANT 8A 
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BIJLAGE 2: ALTERNATIEF OP UITBREIDINGSVARIANT 8B 
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BIJLAGE 3: ALTERNATIEF INVULLING BESTAANDE VOETBALVELDEN 

 


