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Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg werkt samen met bewoners, gemeente en 
andere organisaties aan duurzame ontwikkeling. Dat is: zó in onze behoeften voorzien dat 
mensen elders op de wereld en mensen na ons net zo in hún behoeften kunnen voorzien. 

 
 

De Duurzame Flits 

Nieuwsbrief Stichting Duurzaam LV             versie 18 maart 2023 
 
Bestuur Stichting Duurzaam  
De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft geïnvesteerd in haar bestuur en heeft per 1 april twee 
nieuwe duo-secretarissen, Winny Vos en Henk Nijstad. Wel zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, die bij 
projecten mee willen helpen deze te organiseren. Want we zijn maar een vrijwilligersorganisatie, zonder 
basissubsidie, dus we doen daarom een indringend beroep op vrijwilligers om ons te helpen! 
Er  staan dit voorjaar grote activiteiten op het programma waarbij we heel graag nog wat helpende handen kunnen 
gebruiken. Zoals de Green-Deal-bijeenkomst en de Duurzame Markt. Hieronder leest u meer daarover.  
 
Duurzame Markt op zaterdag 22 april 2023 
De jaarlijkse Duurzame Markt vindt plaats op zaterdag 22 april 2023, weer in Stadstuin Rusthout,  van 11-15 uur. 
Op die dag vindt u in de Stadstuin diverse kraampjes waar u allerlei informatie kunt krijgen over energiebesparing 
of -transitie, meer natuurlijk groen in uw tuin of in de gemeente, afvalrecycling, zonnepanelen etc. We hopen dat 
organisaties als de Fietsersbond, Energy Common, Zon op LV, Avalex, Groei en Bloei en Repair Team ook dit jaar 
weer zullen meedoen. Een aantal toezeggingen hebben we al binnen!  
Wethouder Duurzaam, Marcel Belt, zal ook aanwezig zijn. Mogelijk zullen we hier ook de aftrap kunnen doen van 
een andere actie van Stichting Duurzaam, daarover later meer. Ook de actie “Tegel eruit, plantje erin”, van de 
gemeente samen met Groei en Bloei, vindt hier plaats. De toegang is gratis, en er is in de Stadstuin van alles te 
beleven, ook voor kinderen. Kom dus vooral een kijkje nemen! Heeft uw (niet-commerciële) organisatie ook 
interesse om op deze markt te staan? U bent van harte welkom. Meldt u aan bij de Stichting Duurzaam, via email 
(marjanvangiezen@icloud.com) of via de website (www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl) Deelname is 
kosteloos, we reserveren graag een kraampje voor u.  
Ook voor deze activiteit kunnen we nog een vrijwilliger gebruiken, in de voorbereiding en tijdens de dag zelf. 
 
Green Challenge LV: een hele bijzondere bijeenkomst op 31 mei in Theater Ludens, met spreker Florian Dirkse! 
We starten dit voorjaar met een heel bijzonder project: de Green Challenge Leidschendam-Voorburg. Daarbij 
dagen we inwoners, organisaties én gemeente uit zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dat kan klein (bijv 
tegel eruit, plantje erin), wat groter (bijv samen met buren zonnepanelen plaatsen of een groen dak) of wat breder 
(een klimaat-discussiegroep in de buurt oprichten, gezamenlijk duurzame energie inkopen etc). 
Stichting Duurzaam wil met deze Green Challenge meer mensen in beweging krijgen, en vooral samen in beweging 
krijgen. Met als einddoel een bijeenkomst in het najaar waarin we met elkaar de Green Challenge ondertekenen. 
Mét de gemeente als het aan ons ligt, wethouder Belt hebben we al enthousiast gekregen. 
 
We starten met een grote enthousiasmerende bijeenkomst in Theater Ludens, op 31 mei, en we hebben hiervoor 
een hele bijzondere spreker bereid gevonden om een motiverend verhaal te houden over duurzaamheid en het 
najagen van je dromen hierin. Florian Dirkse, co-founder van de actie Ocean Clean Up (plastic opruimen uit 
oceanen) en van de Green Miles en nu eigenaar van  Zeildromen, initiator van veel duurzame acties, gaat ons 
meenemen hoe je niet alleen kunt dromen van een duurzame wereld maar hoe je daar zelf je steentje aan kunt 
bijdragen. Hij weet in zijn verhalen jong en oud te inspireren! Wilt u meer weten over Florian Dirkse? Zoekt u hem 
vooral eens op via LinkedIn. Maar vooral: kom naar de Green Challenge LV op 31 mei, 19.30 uur in Theater Ludens!  
 
Deze mooie bijeenkomst zal worden opgevolgd door een themabijeenkomst in september, over groen, energie en 
klimaatverandering. En in november willen we samen met de wethouder, de betrokken inwoners en onszelf een 
Green Challenge LV afsluiten waarin we vastleggen wat we gaan doen voor meer duurzaamheid in onze gemeente!  
PS: en ook hier kunnen we nog heel goed vrijwilligers gebruiken om ons te helpen hiervan een mooi project te 
maken! 
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Vlietland-noord en andere groen-projecten 
Met betrekking tot de bouwplannen in Vlietland steunen steeds meer partijen de oproep van de AVN en van ons 
om een second opinion uit te voeren op de plannen. De oorspronkelijke bouwplannen dateren van meer dan 10 
jaar terug en de tijden zijn wel iets veranderd in de tussentijd. Stichting Duurzaam roept de projectontwikkelaar en 
de gemeente op om tot een andere groeninvulling te komen, waardoor er meer groen kan blijven staan en een 
groter deel van het mooie gebied groen kan blijven. De komende tijd zal deze second opinion moeten worden 
uitgevoerd.  
Daarnaast  proberen we samen met inwoners uit de buurt het groen te sparen bij andere bouwprojecten, zoals bij 
de herontwikkeling Van Ruijsdaellaan en bij Klein Plaspoelpolder. Over de invulling van het bouwproject Van 
Ruijsdaellaan heeft de Stichting Duurzaam inmiddels de noodklok geluid. Er wordt veel meer groen gekapt om 
ruimte te bieden aan de woningen dan oorspronkelijk gepland. De bebouwing raakt nu bijna tot aan Stadstuin 
Rusthout, waardoor niet alleen ook hier het groen verdwijnt maar dit ook effect heeft op de stadstuin en haar 
dieren. We willen graag met de gemeente en/of de projectontwikkelaar in gesprek om te zorgen voor aanvullend 
groen, zonder dat we de bouw van woningen betwisten overigens. Maar we hebben goede ervaringen met 
Schakenbosch dat in gesprek met de projectontwikkeling tot een positievere invulling kan leiden. We staan hier 
dus zeker voor open.   
 
Stadstuin Rusthout 
Stichting Duurzaam werkt nauw samen met de Stadstuin Rusthout. Als bestuur vergaderen we daar en 
bijeenkomsten organiseren we ook graag in deze mooie Stadstuin.  
In de Stadstuin is in de voorjaarsvakantie weer genoeg te doen. Eind maart gaat het tuinieren in de vierkante 
meter-bakken weer van start. Er zijn nog enkele bakken beschikbaar. Meld u dus snel aan! Voor de kinderen zijn er 
in de voorjaarsvakantie speurtochten. 
Voor de activiteiten, kijk vooraf op de website: www.stadstuinrusthout.nl. 
 
Activiteiten Groei & Bloei Leidschendam  
Groei & Bloei is ook weer met haar activiteiten begonnen. Op 23 maart vindt een lezing plaats over fermenteren. 
Op 24 maart start een nieuwe cursus Tuinonderhoud, op de vrijdagavonden. En op 13 mei is de Plantenruilbeurs 
en een workshop bloemschikken voor Moederdag, voor kinderen. Alle activiteiten vinden plaats in Stadstuin 
Rusthout. Ook vindt dit jaar vindt weer de Tuin-Metamorfose wedstrijd plaats, in het kader van de gemeentelijke 
actie Steenbreek. Het gaat niet alleen om het opknappen en herinrichten van uw tuin, maar ook om meer groen en 
minder steen in uw tuin. Veel groen en weinig steen helpt in de strijd tegen klimaatverandering, het water kan veel 
beter afgevoerd worden en het grondwater blijft beter op peil. U kunt meedoen door foto’s in te sturen van uw 
tuin vóór en ná de metamorfose. Op 10 juni start de Nationale Tuinweek en op 17 juni vindt de Open Tuinen dag 
plaats. Voor meer activiteiten of aanmeldingen, zie: www.leidschendam.groei.nl. 
 
Repairteam 
Elke eerste  zaterdag van de maand staat het Repairteam in de Stadstuin Rusthout, om uw spullen te repareren, 
waar mogelijk. De eerstkomende keer is op zaterdag 4 maart, van 10.30-13.30 uur in Stadstuin Rusthout.  
  
Plantenasiel Voorburg 
Het wordt alweer bijna voorjaar en dan kunt u op de Overburgkade 25/26 in Voorburg het Plantenasiel vinden. 
Binnenkort zullen wel weer de eerste voorjaarsplanten in de uitstalling in de voortuin verschijnen. Loop er eens 
langs en ruil een plant of doneer in het spaarpotje, in ruil voor een plant. In de zomer staan hier ook kamerplanten, 
in voorjaar tot en met najaar buitenplanten. Naast het ruilen kunt u hier ook advies krijgen over duurzaam groen 
en duurzaam leven, er zijn zonnepanelen, een sedum dak, een regenton, moestuin etc. Loop eens langs! 
  
 
De Duurzame Flits 
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten of hebt u een vraag of suggestie, mail het ons en meldt u aan voor 
de Duurzame Flits. Wilt u ons ondersteunen bij een activiteit? Heel graag, laat het ons weten!  
Wij houden u graag geïnformeerd over onze activiteiten! Onze contactgegevens vindt u 
bovenaan deze Duurzame Flits. U vindt alle informatie ook op de website 
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. Graag tot ziens dus! 
 
Marjan van Giezen       
Voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
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