
Geachte secretaresse van gemeente Albrandswaard.  
  
Deze week heb ik aan De Schakel Albrandwaard een brief verzonden waar ik mijn bezorgdheid 
uitspreek over een zaak die ons allen treft, de Sanering Rhoonse stort.  
In de Schakel van 24 augustus 2016 werd ik over de plannen hierover op de hoogte gebracht. 
  
De redactie van de Schakel Albrandswaard gaan deze ingezonden brief ( ingekort) plaatsen, aldus 
hun reactie.   
  
Daarnaast heb  ik de brief ook gestuurd aan:   Natuur en Recreatieschap IJsselmonde 
                                                                            Waterschap Hollandse Delta 
                                                                            het DCMR 
  
Tevens wil ik u, burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad Albrandswaard op 
de hoogte stellen van mijn grote bezorgdheid.  
  
Wilt u als secretaresse zorg dragen dat deze brief bij de burgemeester, wethouders en de leden van 
de gemeenteraad komt?  
  
Alvast bedankt voor het lezen van mijn verhaal.  
heeft u nog vragen, laat het mij dan gerust weten. 
  
Geboren in 1943 in Rhoon en nog steeds wonend in Albrandswaard, 
groet ik u vriendelijk,  
  
Willy van Pelt-van Bokkem 
  
  
  
  
  
  
  
  
Vriendleijke groet, Willy van Pelt-van Bokkem 



 

Reactie van een bezorgde inwoner, moeder en oma n.a.v. de sanering Rhoonse stort.  

 

'Ruim je rommel op', zei mijn moeder vaak! En dat betekende dan ook 'opruimen'. Niet onder 

het bed verstoppen, of onder 't kussen, maar terug leggen op de plek waar het hoorde te 

liggen. Herkenbaar voor iedereen, volgens mij.  

Nu las ik enige tijd geleden in De Schakel een bericht over de sanering van het Rhoonse stort. 

Ik was toen niet in de gelegenheid om te reageren, helaas. Maar nu ik in de Schakel van 24 

augustus de pagina van de Gemeente Albrandswaard in handen kreeg moest ik wel even 

slikken. Het 'onzalige plan'  gaat blijkbaar door.  Het Rhoonse stort met het huisvuil uit het 

verleden en het bedrijfsafval en chemisch afval afkomstig uit de petrochemische industrie 

wordt niet opgeruimd maar verstopt onder een dikke laag grond. Maar dat is niet opruimen, 

dat is verstoppen! 

De gemeente Albrandswaard en de andere organisaties die hun fiat hebben gegeven aan deze 

activiteit, zoals uw organisatie, gebruiken regelmatig de term 'sanering'. Ik heb het Groot 

Woordenboek der Nederlandsche Taal Van Dale er bij genomen om duidelijk te krijgen wat 

sanering precies betekend.   

In mijn Van Dale staat de volgende uitleg: 1. sanering ( in 't alg.) gezondmaking, zuivering, 

ordening. 

Als ik kijk naar 'gezondmaking', dan zou ik niet weten hoe de uileg van Van Dale te rijmen is 

met de plannen van gemeente/provincie.  

De tweede uitleg 'zuivering' komt overeen met een sloot met zuiverende oever die men van 

plan is te ontwikkelen. Leuk bedacht, maar ik vraag me wel af hoe lang die sloot met 

zuiverende oever haar werk  kan doen als de vaten met chemicaliën gaan lekken. Is het de 

bedoeling dat die sloot met zuiverende oever deze  giftige troep eventjes neutraliseert? 

Van Dale noemt ook nog 'ordening' als sanering. Ordening, ja, maar dan in de meest 

onzuivere manier volgens mij. 

 

Nog even terug naar de mijn moeder die mij sommeerde mijn rommel op te ruimen. Als ik 

toen volgens het saneringsplan van de gemeente mijn rommel zou opruimen, dan zou ik snel 

een kleedje over al mijn speelgoed hebben gelegd. En als mijn moeder daarna vroeg of ik het 

inderdaad had opgeruimd en ik trots liet zien dat het weg was, dan had zij zeker gezegd: 'maar 

het ligt er nog, je hebt het verstopt, en dat is geen opruimen'.  

Gemeente Albrandswaard, ruim je rommel op: maak de plek gezond, maak die plek weer  

zuiver!! Want als u het laat liggen, afgedekt en wel, dan verschuif je onze problemen naar de 

volgende generatie, onze kleinkinderen! Acht kleinkinderen hebben wij ondertussen en ze 

wonen allemaal in de gemeente Albrandswaard.  Ik wil dat wij - hun opa en oma - die 

prachtige plek schoon, echt schoon, kunnen doorgeven aan hen.  

 

Willy van Pelt-van Bokkem 
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