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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. 

 
 

Jaarverslag Duurzaam Leidschendam-Voorburg 2022 
 
Inleiding  
Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (verder: Duurzaam LV) is in de huidige vorm 
opgericht in 2008, en komt voort uit Platform Duurzaam Leidschendam en Stichting Kringloop Voorburg, 
die  al sinds 1993  bestonden. Het statutair doel van Duurzaam LV is het bevorderen van een duurzame 
ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, met als leidraad de (Lokale) ‘Agenda 21’, zoals die is voortgevloeid 
uit de VN-conferentie voor milieu en ontwikkeling van 1992 in Rio de Janeiro.  
Vanuit dit gedachtegoed probeert Duurzaam LV haar doel te bereiken door:  
- het samenwerken met groepen, organisaties, de gemeente en inwoners van Leidschendam-Voorburg,  
- het organiseren van activiteiten, en  
- het gevraagd en ongevraagd advies en/of reactie geven met betrekking tot onderwerpen die vallen onder  
   de doelstelling van de stichting.   
 
In het Stichtingsbestuur hadden in 2022 de volgende mensen zitting:  
• Marjan van Giezen, voorzitter  
• Sander Wennekers, secretaris  
• Jac Wolters, penningmeester  
• Jan Blokland, lid  
• Will Kranenburg, lid   
• Winny Vos, lid  
• Johan van Workum, lid   
Het bestuur werd ook in 2022 ondersteund door enkele vrijwilligers, waaronder met name Wim Hendriks, 
die doorgaans met het bestuur mee vergadert en zich inzet voor zowel het groen in onze gemeente als voor 
de energietransitie. Eind 2022 hebben zich hier enkele nieuwe vrijwilligers bij gevoegd. Per 1 april 2023 zal 
het secretariaat overgaan naar Henk Nijstad en Winny Vos. 
 
Bomen en openbaar groen 
In 2022 vonden diverse activiteiten plaats voor behoud en versterking van het openbaar groen in onze 
gemeente, die hieronder kort worden besproken. 
 
1. Park Schakenbosch  
In februari 2022 heeft Duurzaam LV een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de 
kap van 900 bomen op Schakenbosch. Onder deze bomen vallen nl. ook tientallen waardevolle, 
monumentale bomen, die bij een beter doordacht ontwerp van de nieuwbouwwijk ‘Landgoed Voorlei’ 
behouden kunnen blijven. Ook werd een Voorlopige Voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Den 
Haag. Op 12 maart 2023 werd onze stichting door de bestuursrechter (voorlopig) in het gelijk gesteld, 
omdat een Bomen Effect Analyse ontbrak bij de vergunningaanvraag. Stichting Duurzaam is vervolgens 
gevraagd in gesprek te gaan met gemeente en projectontwikkelaar om samen te bezien hoe meer bomen 
behouden kunnen blijven. Na een second opinion door bomenexpert Huib Sneep was de einduitkomst dat 
18 prachtige bomen op hun plaats behouden kunnen blijven en dat de bekende monumentale kastanje 
zorgvuldig zal worden verplaatst. Zie ook de bijgevoegde foto’s. 
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Stichting Duurzaam roept naar aanleiding van deze gebeurtenissen de gemeente op om voortaan al ‘aan de 
voorkant’ het gesprek gaan te gaan met organisaties als Stichting Duurzaam, en van meet af aan de natuur 
in onze gemeente en het bouwprogramma als gelijkwaardige belangen af te wegen. 
 

  
Te verplaatsen monumentale kastanjeboom   Geredde Amerikaanse tulpenboom op Schakenbosch 
op Schakenbosch  
 
2. Vlietland Noord 
In 2010 heeft de Raad van State in laatste instantie goedkeuring verleend aan het Bestemmingsplan 
Vlietland Noordoost, dat de bouw van een park met recreatiewoningen mogelijk maakte. In 2022 
verscheen er - na meer dan 10 jaar ‘radiostilte’ - een bijgesteld plan zonder appartementen, maar met 222 
grondgebonden recreatiewoningen en 569 parkeerplaatsen, onder de naam ‘Dutch Lake Residence’. 
Hiervoor gaat een grote groenzone (ca 22 hectare) op de schop en zullen talloze bomen gekapt worden. 
Vanuit de wijde omgeving is veel verzet tegen dit plan. In een open brief aan de gemeente heeft Stichting 
Duurzaam op 19 september 2022 haar grote zorg uitgesproken over de beperkte aandacht in het plan voor 
de natuurwaarden in het gebied. Dit gebeurde ook in afstemming met de AVN die zich al bijna 100 jaar 
sterk maakt voor behoud van de natuur in onze regio. Stichting Duurzaam heeft met hen en met anderen 
veldbezoeken aan het gebied gebracht om de natuurwaarden in kaart te brengen. Tevens is er sindsdien 
intensief contact over het plan met het Burgerinitiatief Vlietland en met Vereniging Vrienden van Vlietland. 
In 2023 zijn en worden onze inspanningen voortgezet om het plan aan te passen zodat de Rietpolderweg 
niet door aaneengesloten bos wordt aangelegd en meer bomen en wandelgebied gespaard kunnen blijven.  
 
3. Herinrichting kerkbos Stompwijk  
Sinds eind 2021 is Stichting Duurzaam in contact met de St-Laurentiuskerk over een versterking van het 
oude kerkbos achter de kerk. De Sint-Laurentiuskerk, een rijksmonument, staat aan de rand van Stompwijk 
en dateert uit 1873. Het kerkbos bestaat uit een diepe tuin met hoge bomen en een waterpartij.  
Stichting Duurzaam heeft nauw samengewerkt met de tuincommissie om de benodigde expertise aan tafel 
te krijgen. Na een Bomenschouw door de landelijke Bomenstichting en veldbezoeken door de Haagse 
Vogelbescherming, de groenbeheerder van de gemeente en de werkgroep Groenbeheer Nootdorp-
Leidschendam is een toekomstvisie opgesteld. Belangrijkste doelen zijn het duurzaam in stand houden als 
stilteplek in de natuur, en het vergroten van de natuurwaarden voor plaatselijke diersoorten, zoals 
huismus, boomklever, merel, nachtegaal, steenuil en gierzwaluw, de egel en enkele soorten vleermuizen. 
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Op basis van deze toekomstvisie werd subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland. Inmiddels is de 
herinrichting in volle gang. 
  
4. KPP 
In de Klein Plaspoel Polder (KPP) wordt een ca. 6 hectare groot bedrijventerrein herontwikkeld voor 
woningbouw. Stichting Duurzaam heeft zich actief opgesteld in het participatieproces van de openbare 
ruimte en het Total gebouw, waarvoor de plannen in 2022 vorm kregen.  Er is een uitgebreide zienswijze 
ingediend op de concept  bestemmingsplanwijziging, om met name een betere balans tussen woningbouw 
en groen te bepleiten. Mogelijk volgt er in 2023 een burgerinitiatief voor een “park Damzigt”.  
 
5. Groenplan de Heuvel 
In de wijk de Heuvel wordt een nieuw Groenbeheerplan opgesteld. Stichting Duurzaam heeft een 
bewonerscommissie ondersteund om hun wensen met betrekking tot de invulling van het groen onder de 
aandacht te brengen bij de gemeente.  De gemeente heeft dit proactief opgepakt en heeft in co-creatie 
met bewoners plannen gemaakt voor het gebied. Stichting Duurzaam heeft bemiddeld bij dit proces. Het 
plan is om de bewonerscommissie te blijven ondersteunen, o.a. bij het energietransitie proces.  
 
6. Bouwplan Van Ruysdaellaan 
Op de van Ruysdaellaan, hoek Bachlaan, is een bouwkader goedgekeurd met een bouwvlak dat 3 maal 
groter is dan het oorspronkelijke kantoorgebouw. Stichting Duurzaam spreekt de gemeente aan op de 
strijdigheid met het groenstructuurplan. In onze zienswijzen wijzen we op de strijdigheid met beleid en op 
afgesproken spelregels met betrekking tot het groen. We werken samen met Stadstuin Rusthout en de 
buurtbewoners om de voorziene te grote aantasting van het groen aan te kaarten bij de 
projectontwikkelaar en de gemeente.      
 
7. Bestemmingsplan Stedelijk  
In het bestemmingsplan Stedelijk worden op termijn alle bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied in 
één plan ondergebracht. In een zienswijze wijst Stichting Duurzaam erop dat er in dit plan geen 
onderscheid meer wordt gemaakt tussen “wonen buiten een bouwvlak” (of erf) en “tuin”. Op deze manier 
verdwijnt het groen op een erf uit het zicht en ontbreekt een instrument om het verstenen van een erf 
tegen te gaan. Stichting Duurzaam pleit er voor om andere instrumenten te ontwikkelen om tuingroen te 
bevorderen, zoals een positieve fiscale stimulans en het normeren van groenareaal.  In 2023 zijn we 
betrokken bij voorbereiding van de bomennota, het actieplan groen in de stad, het uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid en de Omgevingsvisie.  
 
Natuur in de stad 
Onder de titel Natuur in de stad werken Groei en Bloei Leidschendam en Stichting Duurzaam samen aan 
een bevordering van groenere particuliere tuinen in onze gemeente. Zij vormen een essentieel onderdeel 
van natuur en biodiversiteit in onze gemeente, en verdienen onze krachtige ondersteuning.  

 
In dit programma zijn in 2022 de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Het hele jaar door waren er de Tuinmetamorfosewedstrijd en de Voortuinkeuring. 

• Op 28 april vond de thema-avond Duurzaam moestuinieren plaats.  

• Op 7 mei waren er een Plantenruilbeurs en Bloemschikken voor Moederdag door kinderen. 

• Een workshop zelf composteren voor moestuin vereniging Stompwijk werd op 16 mei 
georganiseerd. 
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• Op 11 juni was de start van de Nationale tuinweek met Groei&Bloei Tegel eruit Plant erin, en was 
het Plantjesdag (kruidenplantjes poten en thuis zelf opkweken).   

• Vanaf 9 sept werd 5x op een vrijdagavond de cursus Natuurvriendelijk tuinieren gehouden. 

• Op 29 september was de Thema-avond Eetbare bloemen.     

• En op 15 oktober vond onder leiding van een natuurgids een Natuurwandeling in park 
Schakenbosch plaats. 

• Op 24 november vond de seizoenafsluiting plaats waarbij wethouder Marcel Belt de prijsuitreiking 
deed van de tuinmetamorfosewedstrijd en Voortuinkeuring. 

 
Energietransitie 
Stichting Duurzaam neemt deel aan het Energie Transitie kernteam, dat fungeert als klankbord bij de 
uitvoering van de Lokale Energie Strategie van de gemeente. Naast het meedenken over de aanpak in de 
transitiewijken, benoemen we mogelijkheden en noodzaak van actieve hulp aan de diverse groepen in de 
gemeente (VVE’s, andere wijken, huiseigenaren en bedrijven).  
Leidschendam-Voorburg kent circa 1275 VVE’s, hieronder vallen circa de helft van de circa 37.000 
woningen in Leidschendam-Voorburg. We streven naar samenwerking met Energy Common Leidschendam-
Voorburg, die ook zittingen hield voor Energie Coaching bij ons op Rusthout. Komend jaar willen we ons 
waar mogelijk nog meer richten op VVEs en huiseigenaren in het kader van de energietransitie.   
 
Klimaatadaptatie  
in 2022 heeft Stichting Duurzaam bij de wethouder meer aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie. Zowel 
door meer bomen te planten op warme plaatsen, als door tuinen meer klimaatgericht in te richten, kunnen 
de effecten van klimaatverandering, zoals bijv. hittestress, meer stortbuien en tegelijkertijd meer 
watertekort door lange tijden van droogte, worden gecompenseerd.  In 2023 zal opnieuw aandacht worden 
besteed aan Actie Steenbreek (stenen vervangen door planten) en aan het opvangen van regenwater in 
regentonnen. 
 
Verkiezingsbijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen 
           Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 

16 maart 2022 organiseerden Duurzaam LV en Energy 
Common op woensdag 2 maart 2022 een drukbezocht 
verkiezingsdebat in De Plint, waaraan woordvoerders van 
alle partijen deelnamen. Vele onderwerpen kwamen 
langs, waaronder woningisolatie, energie-armoede, de 
rol van de gemeente, bewonersinitiatieven en de 
wenselijkheid van een groentoets bij 
nieuwbouwprojecten. Ook de zaal liet zich niet 
onbetuigd in een levendig en interessant debat. 
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Strategie Duurzaamheidsdoelen VN  
Stichting Duurzaam wil de 24 
duurzaamheidsdoelen van de VN omzetten naar 
praktische doelen, activiteiten en zienswijzen op 
lokaal niveau.  In 2022 is een herijkingsproces 
doorlopen, met o.a. een “heisessie” om ideeën 
te ontwikkelen over waar we in 2023 en de 
komende 8 jaar op kunnen en willen inzetten om 
LV te verduurzamen. Op basis daarvan zullen we 
bijdragen aan de duurzaamheidsprocessen bij de 
gemeente, zoals o.a het uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid en de omgevingsvisie.  
Onze hoofdthema’s voor 2023 zijn Groen, Energie Transitie en Klimaatadaptatie. 

 
Samenwerking met de gemeente 
Stichting Duurzaam werkt graag samen met de gemeente, maar wel vanuit haar onafhankelijke en kritische 
rol. Zo is met het aantreden van het nieuwe College van B&W een kwartaaloverleg ingevoerd met de 
wethouder Duurzaam, Marcel Belt. Ook werkt Stichting Duurzaam mee aan het opstellen van de nieuwe 
Bomennota, het GroenActiePlan, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en de Omgevingsvisie. 
Daarnaast hebben ook in 2022 diverse contacten plaatsgevonden met gemeenteraadsfracties. 
 
Daarnaast heeft Stichting Duurzaam vanuit haar kritische rol op diverse dossiers ingesproken of zienswijzen 
ingediend. Zoals bij de voorgenomen kap van 900 bomen op Schakenbosch. Ook werd een zienswijze 
ingediend op het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor Klein Plaspoelpolder. Ook is ingesproken bij 
Raadsvergaderingen. 
 
Samenwerking met Stadstuin Rusthout  
Op maandag 31 oktober werd door onze stichting op Stadstuin Rusthout 
een drukbezochte Duurzame Borrel georganiseerd. Naast uitgebreide  
mogelijkheden tot netwerken waren er ook inspirerende speeches van  
onze voorzitter Marjan Van Giezen en van wethouder duurzaamheid,  
klimaat, groen en openbare ruimte Marcel Belt. In zijn speech kondigde 
de wethouder een Actieplan Groen aan, en verwelkomde hij bijdragen  
van alle inwoners en van bij duurzaamheid en groen betrokken  
organisaties. 
 
Maandelijks staat er in de Stadstuin, als gezamenlijk initiatief met Stichting Duurzaam LV, een repairteam 
klaar voor allerhande reparaties. Hier wordt goed gebruik van gemaakt, gemiddeld zijn er 20 bezoekers op 
een zaterdag. Daarnaast publiceren we in de media over het belang van zuinig zijn met grondstoffen. 
Apparaten die niet gerepareerd kunnen worden gaan naar een recycle organisatie, zodat de grondstoffen 
weer worden hergebruikt.  
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Het repairteam in actie 
 
Samenwerking met andere organisaties  
Daarnaast trekt Stichting Duurzaam graag op met andere organisaties die zich richten op duurzaamheid en 
inwonersparticipatie. In 2022 werden met vele organisaties contacten onderhouden, zoals met name de 
Stadstuin Rusthout, Groei&Bloei Leidschendam, de Burgerkrachtcentrale, Mooi Voorburg, Vrienden van 
Vlietland, Houdt Vlietrand Groen, de Fietsersbond, Duurzaam Den Haag, de Algemene Vereniging 
Natuurbescherming (AVN), de Haagse Vogelbescherming, de landelijke Bomenstichting, en met diverse 
wijkverenigingen en buurtcomité’s. In meerdere gevallen werd ook met deze organisaties samengewerkt 
(zie elders in dit jaarverslag). 
 
Communicatie 
Ook in 2022 zijn enkele nummers verschenen van de Duurzame Flits, waarin Stichting Duurzaam haar 
volgers informeert over activiteiten. Inschrijving hierop is mogelijk via @ marjanvangiezen@icloud.com. 
Daarnaast heeft Stichting Duurzaam bij veel gelegenheden persberichten uitgebracht of zienswijzen 
gepubliceerd. In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen heeft veel contact plaatsgevonden met de 
fracties in de Gemeenteraad. 
 
Alle communicatieberichten van Stichting Duurzaam zijn terug te vinden op de website 
www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl. Op onze twitteraccount @BomenLV (82 volgers) is aandacht 
besteed aan het groen in onze gemeente en werd gereageerd op interessante ontwikkelingen elders. 
 
Vrijwilligers 
Duurzaam LV is een vrijwilligersorganisatie, die draait zonder basissubsidie. Wel vraagt Stichting Duurzaam 
voor bepaalde activiteiten die zij voor of samen met de gemeente uitvoert, een kleine subsidie. In 2022 is 
geen subsidie aangevraagd. In 2023 volgen een paar grotere projecten. Hiervoor zal een subsidie worden 
aangevraagd. 
 
Voor onze activiteiten hebben we dringend meer vrijwilligers nodig. Mensen die het leuk vinden een 
activiteit met ons te organiseren, of die willen meehelpen dan wel een dossier op zich willen nemen zijn 
van harte welkom. Bij interesse, neem vooral contact met ons op!  
 
======================================================================================= 
 
Voor meer informatie:  
Voorzitter: Marjan van Giezen, marjanvangiezen@icloud.com  
Secretaris (tot 1 april 2023): Sander Wennekers, wennekers@planet.nl 
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