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Inleiding 
De stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is voortgekomen uit Platform Lokale Agenda 21 
Leidschendam en Platform Duurzaam Voorburg. Deze werden in 1996 opgericht en zijn na het 
samengaan van de gemeenten Leidschendam en Voorburg gefuseerd.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van de stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is gebaseerd op het motto van 
de Lokale Agenda 21” Mondiaal denken en Lokaal handelen”, in de geest van de VN 
Duurzaamheidsconferentie van Rio de Janeiro uit 1993. Wij willen de betrokkenheid van onze 
inwoners bij duurzaamheid vergroten, zowel dichtbij huis als mondiaal. Dichtbij huis richten we ons 
op maatregelen die inwoners zelf kunnen oppakken om hun huis, straat of wijk duurzamer te maken. 
Mondiaal streven we naar een eerlijker mondiale verdeling van de natuurlijke hulpbronnen en het 
waarborgen van de beschikbaarheid daarvan voor toekomstige generaties. Dit alles doen wij via 
bijeenkomsten in de wijk, voorstellen aan de Gemeenteraad, samenwerking met Haagse en andere 
duurzaamheidsinitiatieven en participeren in de uitvoering van maatregelen op lokaal niveau. 
 

In het Stichtingsbestuur hebben sinds voorjaar 2019 de volgende mensen zitting: 

• Marjan van Giezen, voorzitter 

• Will Kranenburg,secretaris 

• Jac Wolters, penningmeester 

• Jan Blokland, lid  

• Johan van Workum, lid 
Eind 2020 is Sander Wennekers toegetreden als coördinator Groen.  
 
Verslag van de activiteiten in 2020 
 

a. Het bestuur van de stichting  is , door alle beperkingen rondom coronabeleid, slechts beperkt bij 
elkaar geweest, twee keer fysiek en twee keer digitaal. Belangrijke thema’s dit jaar waren:, 
luchtkwaliteit, energietransitie, het bomenplan, Inrichtingsplan Duivenvoordecorridor en het 
overleg met politieke partijen. 
 

b. In het kader van ‘Natuur in de stad’ zijn er beperkt  cursussen en lezingen georganiseerd door 
de vereniging Groei en Bloei in samenwerking met de Stichting Duurzaam LV. 

In het kader van ‘Natuur in de stad’ zijn er ondanks de beperkende maatregelen toch nog een 
aantal activiteiten doorgegaan, zij het met een beperkt aantal deelnemers.   
De vereniging Groei en Bloei heeft in samenwerking met de Stichting Duurzaam LV de volgende 
activiteiten uitgevoerd:  

1. Thema avond: “De magie van het tuinieren” door Wim Paul van der Ploeg op maandag 17 februari.  
2. Workshop voorjaarsdecoratie maken op donderdag 20 februari. 
3. Excursie naar Park Vreugd en Rust o.l.v. de heer Heuvelink op woensdag 11 maart. 
4. Excursie naar de natuurtuin “Landschappen in vogelvlucht” in Zoetermeer op zaterdag 12 september.   
5. Thema avond “Natuur in alle schoonheid” door Marcel Baptist op maandag 19 oktober.  
6. Tuincursus 5 vrijdagavonden in oktober. 

 
 



 
De samenwerking tussen de Stichting Duurzaam en Groei en Bloei wordt als zeer waardevol 
ervaren en zal worden voortgezet. Met name het thema Groen in de Stad zal komend jaar veel 
aandacht krijgen omdat in Corona-tijd opnieuw gebleken is hoeveel waarde mensen hechten aan 
een groene leefomgeving. 
 

c. In september 2019 is de verbouwing van Stadstuin Rusthout afgerond en hebben de besturen 
van de Stichting Duurzaam LV en van Stadstuin Rusthout afspraken gemaakt over intensieve 
samenwerking, onder andere door de vernieuwde ontmoetingsruimte van Stadstuin Rusthout te 
benutten voor bijeenkomsten en cursussen. Het bestuur heeft hier in 2020 ook twee keer 
vergaderd. Het is onze gezamenlijke wens om in deze ontmoetingsruimte een 
duurzaamheidsinformatiecentrum in te richten.  
 

d. In 2019 is de Stichting Duurzaam LV begonnen met het uitgeven van een nieuwsbrief, de 
Duurzame Flits. Hierin staan alle interessante bijeenkomsten, acties en informatie op 
duurzaamheidsplannen en –initiatieven. De Duurzame Flits heeft inmiddels zo’n 80 lezers In 
2020 werd de Duurzame Flits ondanks Corona vier keer uitgebracht. 
 

e. Er heeft twee keer een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met elf betrokken organisaties uit 
onder andere Leidschendam en Voorschoten, over woningbouw in de Duivenvoordecorridor 
(Vlietvoorde, Buitenvoorde). Stichting Duurzaam LV en de elf andere organisaties vinden dat er 
veel te veel woningen komen, hoe mooi die nieuwe woonwijken daar ook worden. Het open 
karakter van de Duivenvoordecorridor (groen, weidse uitzichten) wordt vergaand aangetast. De 
rem op steeds verdere verstedelijking in komende decennia wordt nu losgegooid.  
 

f. In Maart 2020 vond een informatiebijeenkomst plaats in Voorburg-west over duurzame energie 
in je eigen huis, straat en wijk. Een flinke opkomst toont aan dat hiervoor veel interesse is. De 
volgende bijeenkomsten moesten worden verschoven naar het volgende jaar vanwege Corona.  

 

g. Samen met Energy Common en Platform Lokale Democratie zijn we in  2020 gestart met 
duurzame energiewandelingen met wethouder en Gemeenteraadsleden. Deze vonden plaats in 
Stadstuin Rusthout en zijn bedoeld om het gemeentebestuur meer ideeën mee te geven over 
kleinschalige energietransitie door en voor inwoners. 
 

h. Op 1 oktober 2020 vond een eerste kennismaking plaats met de nieuwe wethouder, Jan-Willem 
Rouwendal, die het stokje van wethouder Van Eekelen heeft overgenomen.  
 

i. De Stichting Duurzaam neemt Marjan van Giezen als voorzitter deel aan de Kerngroep Lokale 
Energie Strategie, onder leiding van de gemeente. Hierin hebben ook Energy Common, de 
woningcorporaties en het MKB zitten. Aan de werkgroep Communicatie neemt Jac Wolters deel. 

 

j. Er vindt nauwe afstemming plaats met het bestuur van de Fietsersbond over het inrichtingsplan 
voor de Mall of the Netherlands en de fietspaden/-toegankelijkheid hiervan.  
 

k. De Stichting Duurzaam heeft ook in 2020 diverse keren ingesproken tijdens 
Raadsvergaderingen of gesproken met fracties van de Gemeenteraad. Ook heeft de Stichting 
Duurzaam gevraagd en ongevraagd zienswijzen ingediend op het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid van de gemeente, op de Klimaatnota en op de Luchtkwaliteitsnota. Voor deze 
inbreng was ook vanuit de lokale pers belangstelling. 
 

l. In februari is een Bomenplan 2020 aangeboden aan de wethouders Duurzaamheid en Groen. Dit 
plan omvatte 20 door inwoners van de gemeente voorgestelde locaties waar aanplant van 
bomen dringend gewenst is. Om uiteenlopende redenen heeft de gemeente hieraan geen 
invulling gegeven. Met een geactualiseerd bomenplan heeft de Stichting in november de 
gemeente proberen te bewegen nog in het plantseizoen '20/'21 bomenaanplant te realiseren. Na 
vragen in de gemeenteraad heeft wethouder Stemerdink toegezegd op een aantal (deels 
andere) locaties in totaal 78 bomen te zullen planten.   
 

m. Onder redactie van groencoördinator Sander Wennekers werd een Toekomstvisie Vergroening 
Leidschendam-Voorburg 2021-2030 opgesteld. Doel is om te bevorderen dat er in de komende 
10 jaar door inwoners en gemeente samen in totaal 8.000 nieuwe bomen worden geplant. De 
notitie werd toegezonden aan de gemeenteraad, die hier in vergadering positief op reageerde. 
Ook is de notitie inmiddels persoonlijk met wethouder Floor Kist (Groen) besproken. 



 
 
 
 

n. Samen met groencoördinator Sander Wennekers werd een bomennotitie opgesteld, om samen 
met inwoners meer bomen te plaatsen in onze gemeente. De bomennotitie werd uitvoerig met 
wethouder Floor Kist (Groen) besproken en door de gemeenteraad ondersteund. 
 

o. Het netwerk is in 2019 flink uitgebreid. Zo heeft de Stichting Duurzaam LV in 2019 diverse 
interviews gegeven of artikelen en blogs geschreven in lokale media. Een maandelijkse blog 
van de voorzitter van Stichting Duurzaam wordt gepubliceerd  in de digitale krant Vlietnieuws. 

 
Jammer genoeg konden veel activiteiten niet door gaan of moesten deze worden aangepast. We 
hebben echter goede hoop dat we in 2021 weer flink onze groene schouders er onder kunnen en 
mogen zetten! Vrijwilligers en zeker vrijwilligers met leuke en nieuwe ideeën blijven bij ons altijd van 
harte welkom. 

 
 
 
Marjan van Giezen, voorzitter 
Will Kranenburg, secretaris 
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
Maart 2021   


