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SAMENVATTING
In de strijd tegen de voortgaande opwarming van de aarde en bij de adaptatie aan het reeds
veranderde klimaat moet de mensheid massaal bomen aanplanten. Bomen produceren zuurstof,
vangen CO2 af, zijn van levensbelang voor de biodiversiteit en hebben een positieve invloed op de
leefbaarheid van onze omgeving (verkoeling, schaduw, afvang fijnstof). Aanplant van meer bomen
is essentieel voor het voortbestaan van toekomstige generaties. Dit wordt ook erkend in het
Klimaatakkoord en wordt in de Bossenstrategie van LNV geoperationaliseerd tot een concreet doel
om landelijk in de komende tien jaar netto 10% meer bomen aan te planten. Dat is 37.000 hectare
nieuw bos ofwel omgerekend circa 1,7 mln bomen!
Overal, dus ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg, zijn meer bomen en ander groen nodig.
Dit past naadloos bij de in het Groenstructuurplan (2012), Kompas van de Leefomgeving (2019) en
Natuur in de Stad (2019) geformuleerde doelstelling van Leidschendam-Voorburg om een groene
en aantrekkelijke woongemeente te zijn. Na deze uiterst lezenswaardige nota's is het nu hoog tijd
om de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk meer bomen aan te planten! Bovendien
vereist het veranderende klimaat extra inspanningen van iedereen. Een 10% groter bomenareaal
betekent in onze gemeente op termijn 50 hectare extra kroonoppervlak. Omgerekend vereist dit
ruim 8.000 bomen erbij. En er zijn in onze gemeente veel geschikte plekken om bomen te planten,
al zijn er ook praktische belemmeringen en financiële restricties. In deze notitie doen we concrete
suggesties hoe verder te vergroenen.
Allereerst is er binnen de bebouwde kom ruimte voor meer bomen en struiken. De Stichting
Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft begin 2020 diverse voorstellen van burgers voor aanplant
van bomen bij de verantwoordelijke wethouders ingediend. Dit heeft in december 2020 op meerdere
(deels andere) locaties tot aanplant van bomen geleid. Op verzoek van de gemeente zal de Stichting
graag jaarlijks nieuwe voorstellen voor aanplant bij de gemeente indienen. Ook kan de gemeente
zelf buurt voor buurt suggesties van bewoners voor aanplant van bomen en ander groen verzamelen.
En op nieuwbouwlocaties liggen uitgelezen kansen voor een groene gebiedsinrichting.
Daarbij is behoud van met name de oudere bomen, die nu eenmaal de grootste bijdrage leveren,
van cruciaal belang. Soms is kap onvermijdelijk, maar elke gekapte boom binnen de gemeente moet
worden gecompenseerd door gelijkwaardige herplant op dezelfde of een andere locatie.
Grote winst is voor Leidschendam-Voorburg ook in het buitengebied te behalen. Want daar is heel
veel open ruimte, terwijl er daar niet of nauwelijks omvangrijk bos is. Mogelijkheden zijn er onder
meer in de Leidschendammerhout, met name ook langs de A4, in de Duivenvoordse polder, rondom
de Nieuwe Driemanspolder en in de Duivenvoorde corridor.
Er zullen serieuze weerstanden overwonnen moeten worden om deze voorstellen uit te voeren. Deze
weerstanden kunnen voortkomen uit landschappelijke overwegingen (behoud van het open
veenweidelandschap), infrastructurele belemmeringen (zoals kabels en leidingen), de
onverminderd grote woningbehoefte, zakelijke belangen en financiële restricties. Maar de urgentie
van bomenaanplant zal toch de doorslag moeten geven. Politiek draagvlak zal daarom een eerste
vereiste zijn. Voor financiering van eenmalige investeringen zoals de verwerving van gronden en de
aankoop van bomen kan ons inziens deels een beroep worden gedaan op de Eneco-gelden.
Op korte termijn kunnen de hier gedane suggesties meteen al leiden tot meer aanplant van bomen en
ander groen. Later dit jaar kunnen politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voor de
gemeentelijke verkiezingen van 2022 aangeven hoe ze de aanplant binnen onze gemeente verder
willen opschalen, en hoe onze gemeente dit moet gaan financieren.
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Op korte termijn de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg verzoeken om ook dit jaar
concrete voorstellen voor bomenaanplant in te dienen. Ook kan de gemeente buurt voor
buurt suggesties van bewoners verzamelen voor aanplant van bomen en ander groen.
In de aanstaande Omgevingsvisie uitwerken hoe onze gemeente uitvoering kan geven aan
het doel van jaarlijks 1% toename van het bomenareaal1, zoals beoogd in het
Klimaatakkoord en de Bossenstrategie van LNV. Hierbij oplossingen voorstellen voor het
dilemma tussen de grote woningbehoefte in de regio en de noodzaak van meer groen.
Samen met maatschappelijke organisaties en politieke partijen een uitgewerkt plan opstellen
voor bosaanleg in het buitengebied van de gemeente. Hierbij onderscheid maken tussen
eigen grond van de gemeente en gebied waarover met andere grondeigenaren overleg moet
worden gevoerd. Het plan ook de verwerving van (voormalige) landbouwgronden omvatten.
Herplantplicht bij kap van bomen door de gemeente formeel vastleggen, en jaarlijks kap,
herplant en nieuwe aanplant van bomen monitoren en rapporteren aan de gemeenteraad.
Grote bomen zijn extra belangrijk. Daarom de huidige lijst van monumentale bomen
uitbreiden met bomen ouder dan bijvoorbeeld 30 jaar, die het in zich hebben om
monumentaal te worden, en ook deze bomen een beschermde status geven.
Stimuleringsprogramma voor vergroenen en 'ontstenen' van tuinen opstellen op basis van
gedragskennis en in uitvoering nemen.
Subsidieregeling voor vergroenen van daken verlengen en verruimen, en bij nieuwbouw
groene daken als uitgangspunt nemen.
Vliethaven, Duivenvoorde Corridor en andere nieuwbouwlocaties van meet af aan zo groen
mogelijk ontwerpen met een kwantitatieve doelstelling voor het onbebouwd oppervlak.
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Binnen de eigen partij een bezinning houden over het vele groen dat door de almaar
voortgaande bouwactiviteiten van de afgelopen decennia in onze gemeente verloren is
gegaan en de komende jaren nog verder verloren dreigt te gaan.
Bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor het dilemma tussen de onverminderde
woningbehoefte in de regio en de stijgende noodzaak van meer groen ook nadenken over de
mogelijkheden voor minder woningbouw in onze gemeente, voor meer hoogbouw, voor een
meer restrictief parkeerbeleid en voor een extra groene opzet van alle nieuwbouwprojecten.
In het verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen van 2022 een uitgewerkte
financiële paragraaf over vergroening en bomenaanplant opnemen. Het is tijd 'to put your
money where your mouth is'.
Daarbij expliciet overwegen om een deel van de Eneco-gelden te alloceren aan eenmalige
investeringen in verwerving van gronden en de aanplant van bomen.

Uitgaande van de meest recente cijfers (zie Cobra Groeninzicht, 2020) betekent dit jaarlijks netto 5
hectare kroonbedekking erbij. Dit vergt per jaar meer dan 800 bomen van op afzienbare termijn
gemiddelde omvang (naast eventuele aanplant van zaailingen).

TOEKOMSTVISIE VERGROENING LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2021-2030
1. Aanleiding
De ernst van de klimaatcrisis en de bedreigingen die daarvan uitgaan voor toekomstige generaties
worden steeds duidelijker. De hogere frequentie van orkanen, het extremere weer ook in een
gematigde klimaatzone als Europa, de catastrofale bosbranden in bijvoorbeeld Australië en
Californië, de dramatische verschraling van de biodiversiteit, en de voortgaande wereldwijde
verdwijning van primair bos en 'wilde natuur'2 vullen, samen met de Covid epidemie, bijna
dagelijks de krantenkolommen. In deze notitie wil de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg,
na het geven van een schets van de ontbossing van onze planeet, aandacht vragen voor de bijdrage
die Nederland en daarbinnen onze gemeente kan leveren aan de herbebossing en vergroening van
onze leefomgeving.
Tussen 1990 en 2020 is er wereldwijd jaarlijks een bosareaal van gemiddeld 14 miljoen hectare
verdwenen (FAO, 2020), gemiddeld elk jaar een gebied groter dan Engeland. Sinds 1990 is er dus
bruto 420 miljoen hectare (veelal gevarieerd en oud) bos verdwenen, ten behoeve van landbouw,
industrie en woningbouw maar ook ongepland door oncontroleerbare bosbranden. Tegelijkertijd is
er 240 miljoen hectare bos aangeplant, maar dat betreft veelal voor de biodiversiteit minder
waardevolle monoculturen als palmoliebossen en andere productiebossen. Nu is er naar schatting
nog circa 4 miljard hectare bos over, maar dat areaal is in toenemende mate jong. En jonge bomen
zetten door hun veel kleinere bladerdak (veel) minder CO2 om in zuurstof dan oude (Nature, 2014).
Ook dragen monoculturen veel minder bij aan de biodiversiteit.
Wel neemt het tempo van de ontbossing af (FAO, 2020), en dat is op zich goed nieuws, maar
eigenlijk zou het bosareaal, ook volgens de officiële doelen van de VN (netto 3% groei van het
bosareaal in 2030), wereldwijd nu al weer moeten toenemen. Het schort zoals zo vaak dus nog wel
aan doeltreffende actie.
Ook het bosareaal van Nederland, met inclusief de stadsbomen naar schatting in totaal tussen de
160 en 170 miljoen bomen (Natuurmonumenten, 2020), groeit nog niet naar wens. In de periode
1990-2013 nam volgens Wageningen Environmental Research (2017) het areaal nog enigszins toe
van 362.000 naar 376.00 hectare. Echter, volgens datzelfde onderzoek was het areaal in 2017
gedaald naar ca 365.000 (WER, 2017). Na correctie voor definitieverschillen is de daling sinds
2013 kleiner, maar nog steeds is dan in vier jaar netto ruim 5.000 hectare bosoppervlak verdwenen,
als slotsom van bruto ruim 12.000 hectare ontbossing en bijna 7.000 hectare (her)bebossing. De
oorzaken van de ontbossing in Nederland zijn velerlei, en omvatten omvorming van bos naar heide,
natuurgrasland, landbouw en bebouwd gebied. Over de laatste drie jaar zijn nog geen definitieve
cijfers beschikbaar, maar volgens De Monitor van KRO-NCRV van juli 2019 heeft de trend naar
ontbossing na 2017 verder doorgezet.
Daarnaast is er binnen veel gemeenten sprake van verdere urbanisatie. Blijkens een blog3 van twee
medewerkers van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL is het versteend oppervlak in ons land
sinds 2000 met 15% toegenomen. Hiermee is Nederland binnen de EU, gerekend ten opzichte van
het totale oppervlak, zelfs koploper van deze zogenaamde 'urban sprawl'. In de afgelopen twee
decennia is hier circa 60.000 hectare aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur bijgekomen.
Dat is twee keer zoveel als in bijvoorbeeld (het driemaal zo grote) Griekenland. De urbanisatie gaat
uiteraard deels ook gepaard met het kappen van bomen en het rooien van struiken, en het is hoogst
2
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Het percentage van de voor de biodiversiteit cruciale wilde natuur is tussen 1960 en 2020 wereldwijd
gedaald van 62% naar 35% (Attenborough, 2020).
https://www.pbl.nl/blogs/nederland-versteent-2-ook-in-europees-perspectief.

onzeker of de kap daarna ook altijd wordt gecompenseerd door herpant of nieuwe aanplant. De
bebouwde kom wordt in Nederland dus steeds groter, of anders gezegd het versteend oppervlak
neemt nog steeds toe. Ook is door de aanleg van infrastructuur en bedrijfsterreinen in zes
provincies, inclusief Zuid-Holland, minstens 15.000 hectare stiltegebied4 in Nederland verdwenen
(Volkskrant, 18-11-2020).
Dit alles staat uiteraard op gespannen voet met de voornemens in het Klimaatakkoord en de daaruit
afgeleide Bossenstrategie om 10% extra bos te realiseren in de komende tien jaar (Brief minister
Schouten aan de Tweede Kamer, 3 februari 2020, en Ministerie van LNV, Bos voor de toekomst,
november 2020). En dat voornemen betekent voor Nederland een netto uitbreiding van het areaal
bos met 37.000 hectare, ofwel ruim 16 miljoen bomen erbij! Dit vraagt ook in onze gemeente om
actie. Graag willen wij daarom als Stichting Duurzaam, samen met inwoners en gemeentebestuur,
ijveren voor een offensieve vergroening van Leischendam-Voorburg, voor behoud van oudere
bomen en voor de aanplant van vele nieuwe.

2. Belang van bomen en vergroening
2.1 Waarom oudere bomen behouden en nieuwe bomen aanplanten?
Het belang van bomen is enorm en kan ons inziens zelfs moeilijk overdreven worden. Daarom
zetten wij de bijdragen die bomen leveren hieronder eerst op een rijtje (zie bijvoorbeeld
Attenborough, 2020 of Bomenstichting, 2020).
 Ten eerste dragen bomen bij aan de opslag van CO2. Zolang ze nog jong en in de groei zijn,
doen ze dit vooral door CO2 om te zetten in biomassa. Oudere bomen groeien vaak nog lang
door en zetten daarnaast met hun grote bladerdak relatief veel CO2 om in zuurstof. Dit
brengt ons bij het tweede voordeel.
 Bomen dragen bij aan gezondere lucht door zuurstofaanmaak en door afvang van fijnstof.
Met name in de regio's met veel industrie en/of verkeersdrukte zoals in LeidschendamVoorburg is de afvang van fijnstof van groot belang.
 Binnen de bebouwde kom dragen bomen zomers bij aan de nodige verkoeling, en in het
bijzonder verminderen ze het effect van hitte-eilanden in steden.
 Ook leveren bomen, samen met ander groen, een essentiële bijdrage aan de biodiversiteit,
doordat ze een onmisbare habitat bieden aan vogels, insecten en kleine zoogdieren.
 Voor mensen is een zeer belangrijke andere eigenschap van bomen, evenals van alle natuur,
dat ze bijdragen aan een prettige sfeer in zowel de stad als het buitengebied, en dat ze
mogelijkheden creëren voor gezonde vrijetijdsbesteding (zoals wandelen en fietsen). Ook
leveren bossen een bijdrage aan het steeds schaarser wordend stiltegebied in ons land.
 Daarbij zijn met name oudere, grote bomen van belang. Dit benadrukt het belang van goed
bosbeheer en behoud van oudere bomen, met name ook in de bebouwde kom, naast het
belang van nieuwe aanplant (zie bijvoorbeeld Colin Tudge, 2006). Nieuwe aanplant is
vooral cruciaal omdat er in de afgelopen decennia wereldwijd zo veel bos is verdwenen.
De conclusie kan dus slechts zijn dat bomen als een vorm van maatschappelijk kapitaal moeten
worden gezien. Zorg voor en aanplant van bomen is dus niet primair een kostenpost maar een
investering.
Tenslotte speelt hier ook een moreel filosofisch argument. Waarom zou de natuur alleen maar de
mens ten dienste moeten staan? De natuur is al honderden miljoenen jaren op aarde aanwezig en de
mens is een relatieve nieuwkomer, die ook nog eens deel uitmaakt van die natuur. De natuur als
'aanwezigheid' in plaats van als 'ding' (zie Matthijs Schouten, 2020) is een waarde in zichzelf en
verdient onze aandacht en ons respect.
4
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Stiltegebieden zijn van belang voor zowel mensen als fauna (zie stiltegebieden.eu).

2.2 De bossenstrategie
Volgens een in juli 2019 in Science gepubliceerde studie dienen er de komende jaren wereldwijd
circa 1.000 miljard bomen te worden bijgeplant. Hiervoor moet een gebied ter grootte van de VS
worden opgeplant. Geen geringe opgave, maar wel mogelijk. Dit zou leiden tot een aanzienlijke
compensatie van CO2-uitstoot. Om dit voornemen in het juiste perspectief te plaatsen voegen wij
toe dat de aanplant van meer bomen uiteraard niet voldoende is om de opwarming van de aarde te
stoppen. Voor dit laatste moet daarnaast vooral de wereldwijde uitstoot van CO2 in de komende
decennia fors worden verminderd en uiteindelijk worden stopgezet. De doelstellingen hiervoor,
zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Akkoord van Parijs uit 2015, zijn op internet gemakkelijk te
vinden. Voor dat doel is de transitie van fossiele naar duurzame energie het belangrijkste
instrument. De realisatie van deze doelen valt in de praktijk overigens nog ernstig tegen (Mark
Lynas, 2020). Kennelijk wordt de urgentie nog steeds niet voldoende gevoeld. Daarbij moeten de
noodzakelijke inspanningen in het heden worden geleverd, terwijl de dreigende klimaatramp zich
grotendeels in de toekomst voltrekt.
Tegen de achtergrond van de in Science gepubliceerde studie lijkt het mede op grond van het
Klimaatakkoord geformuleerde voornemen van het ministerie van LNV om in Nederland in de
periode tot 2030 circa 17 miljoen bomen te planten proportioneel. Hiervoor moet het bosareaal van
(in 2017) circa 365.000 hectare netto met 10% uitgebreid worden. Dit is voor Nederland geen
geringe opgave als je bedenkt dat het bosareaal in ons land sinds 2005 nauwelijks is toegenomen.
Maar waar een wil is, is een weg! Kort samengevat omvat het voornemen van het ministerie van
LNV aanplant van 10% meer bos, en daarnaast aanplant van meer bomen in woonwijken en
herplant van gekapte bomen (zie Kamerbrief Bossenstrategie van februari 2020).
In een recent gepubliceerde uitwerking van de Bossenstrategie (Ministerie van LNV, 2020)
verbinden Rijk en provincies zich ten eerste aan een toename van ruim 18.000 hectare bos. Voor
een groot deel (circa 15.000 hectare) zal dit in samenwerking met terreinbeheerders (zoals
Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren) plaatsvinden binnen het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Ook gaat men de in het kader van het beheer van Natura-2000 gebieden noodzakelijke
boskap (ruim 3.000 hectare) zoveel mogelijk volledig compenseren. Buiten het NNN zoeken Rijk
en provincies daarnaast naar mogelijkheden om 19.000 hectare meer bos aan te planten bij steden,
dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Samen met gemeenten en
waterschappen wil men daartoe mogelijkheden voor bomenaanplant en voor de benodigde
financiering daarvan verkennen. Hiervoor wordt een projectorganisatie ingericht.
Een taakstelling voor gemeenten is er op dit moment dus (nog) niet, wel een expliciet beroep op
samenwerking en medewerking. In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat provincies en
gemeenten bij de herziening van hun omgevingsvisies in hun ruimtelijke beleid regelen dat bij de
realisatie van nieuwe wijken direct ook bos wordt gerealiseerd. Ook zal volgens het
Klimaatakkoord (pag. 141) VNG haar leden (gemeenten) aanbevelen om te streven naar per jaar 1%
meer bomen op hun grondgebied. Dit omvat zowel bosuitbreiding in en rondom dorpen en steden
als aanplant van kleinere bosschages in parken en laan- of solitaire bomen. In een nota vanuit de
Sector Bos en Natuur5 (2020) over de nationale bossenstrategie wordt opgemerkt dat aan
woningbouw voortaan bosaanleg gekoppeld dient te worden. En voor Leidschendam-Voorburg, dat
altijd wel ergens bouwt, is dat een uiterst relevant signaal.
Dit levert niet alleen een bijdrage aan de vastlegging van koolstof, maar ook aan de leefkwaliteit
van bewoners. Alles overwegende vinden wij het voor een groene en sociale gemeente als
Leidschendam-Voorburg passend om proactief een kwantitatieve doelstelling van jaarlijks netto 1%
5
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Deze sector omvat onder meer de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

meer bomen te adopteren.
Maar er is meer. Gemeenten en maatschappelijke organisaties geven volgens LNV (2020) aan dat
bestaand stedelijk groen vaak sneuvelt in (politieke) afwegingen op wijk- en op gebiedsniveau.
Zowel ontwikkeling van nieuw groen als behoud van bestaande waardevolle beplanting, zoals oude
bomen en bomen met een cultureel erfgoedwaarde, moeten volgens de Bossenstrategie voortaan
zwaarder meetellen in de planologie.
Ook al is een bijdrage van een individuele gemeente aan de gewenste bomenaanplant wereldwijd
natuurlijk niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat, elke bijdrage is ook een bouwsteentje
voor een enorm project dat alleen gaat lukken als ieder land en iedere gemeente een bijdrage levert.
Hieronder (in paragraaf 3) wordt dit voor onze gemeente verder uitgewerkt.
2.3 Verstening versus vergroening
Naast bomen is ook ander groen van belang. En dan denken wij vooral aan gemeentelijke
plantsoenen en aan privé tuinen met struiken, vaste planten en gras. Ook die dragen bij aan de
biodiversiteit en aan de zeer nodige verkoeling op warme dagen. Daarnaast bevorderen zij de
wateropnamecapaciteit van stedelijk gebied bij overvloedige regenval. In toenemende mate komen
er tegenwoordig extreme buien voor, die voor veel wateroverlast kunnen zorgen. Zeker als het
water niet voldoende in de bodem wordt opgenomen en zich ophoopt op diverse vormen van
bestrating.
Helaas is er in Nederland al jaren een trend naar meer verstening en betegeling van particuliere
tuinen. Voor gazons en borders met struiken en vaste planten is de trend juist negatief. Deze maken
vaak plaats voor een groot terras, al dan niet met bankstel, of een overdekte buitenruimte. Als
gevolg hiervan kan veel hemelwater niet meer door de grond worden opgenomen en gaat het linea
recta naar het riool, dat de toevloed bij piekbuien vaak niet aankan, met wateroverlast als gevolg.
Ondanks zinvolle acties als 'Operatie Steenbreek' (zie steenbreek.nl) zal het niet eenvoudig zijn om
de trend naar verstening om te draaien richting vergroening. De overheid kan hier op meerdere
manieren aan bijdragen (zie verder in paragraaf 3.3).
Ook vergroening van (platte) daken, bijvoorbeeld met sedum, kan bijdragen aan het vergroten van
de waterretentie in de steden. Daarnaast draagt het bij aan biodiversiteit, luchtzuivering en een
lagere omgevingstemperatuur op hete dagen. Tenslotte heeft het een isolerende werking.

3. Leidschendam-Voorburg: stand van zaken en toekomstvisie
3.1 Hoe groen is Leidschendam-Voorburg?
Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied oogt onze gemeente tamelijk groen. Dat
kan eenieder zelf ervaren bij wandelingen en fietstochten door de gemeente. Al moet erbij gezegd
worden dat het groen lang niet altijd uit bos of bomen bestaat, maar bijvoorbeeld ook uit struiken en
veenweidegebieden. Anderzijds is een groene uitstraling vooral een subjectieve impressie. Wat
kunnen de beschikbare objectieve cijfers voor de gemeente ons nog meer over de aanwezigheid van
bomen vertellen?
Hoeveel bomen staan er eigenlijk in heel Leidschendam-Voorburg? Volgens de bomennota van de
gemeente uit 2017 zijn het er ruim 31.000. Maar dat betrof alleen de bomen in het toenmalige
beheerssysteem van de gemeente. De Bomenmonitor van ingenieursbureau Cobra Groeninzicht
(2020), dat hiervoor 'remote sensing' gebruikt, rapporteert voor onze gemeente een getal van circa
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36.000 gemeentelijke bomen6. In datzelfde onderzoek (van maart 2020) is ook te vinden dat er op
particulier terrein nog eens circa 46.000 bomen staan. Dat is samen afgerond 82.000 bomen. Dit is
inclusief het buitengebied (Achterbos, Vlietlanden, Duivenvoorde, Wilsveen, Stompwijk, Nieuwe
Driemanspolder etc). Deze totaalraming impliceert een aantal van bijna 1,1 bomen per inwoner. Het
gezamenlijk kroonoppervlak van deze bomen is bijna 500 hectare en bedekt 14% van de gemeente.
Deze laatste maatstaf (kroonoppervlak) zegt volgens kenners eigenlijk het meest.
Volgens hetzelfde rapport scoort Leidschendam-Voorburg met het aantal bomen per inwoner
vergeleken met de buurgemeentes Rijswijk en Voorschoten tamelijk gemiddeld. Maar vergeleken
met een heel groene gemeente in onze omgeving als Wassenaar zijn onze cijfers heel bescheiden.
En landelijk staat Leidschendam-Voorburg wat betreft kroonbedekking op plaats 150 van 380
gemeenten, en op plaats 326 qua aantal bomen per inwoner (bij de gemeente-indeling van 2018).
Deze bescheiden score heeft te maken met de combinatie van een sterk verstedelijkt woongebied en
een groot buitengebied bestaande uit veenpolder. Wel is het bomenareaal in onze gemeente zeer
divers qua soorten en leeftijd. Al met al is in Leidschendam-Voorburg sprake van een
'bovengemiddeld groen stedelijk gebied' (Natuur in de stad, 2019) en een fraaie historische
groenstructuur, terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door een gering aantal bomen.
Echt bos volgens de in de Boswet geldende definitie (minimaal 10 are ofwel 1.000 vierkante meter
met bomen) zit er in Leidschendam-Voorburg, ondanks het grote oppervlak van het buitengebied,
maar in beperkte mate bij. Met name in de Leidschendammerhout zijn enkele bospercelen te vinden
die (ruimschoots) aan deze definitie voldoen, en daarnaast is er het Achterbos. Nergens kan in onze
gemeente echter een boswandeling van een uur of langer gemaakt worden, of je zou een
rondwandeling om de Vlietlanden als zodanig moeten aanmerken. Voor een echte boswandeling in
de omgeving moet men naar bijvoorbeeld Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer of Den Haag. Er is
in de gemeente Leidschendam-Voorburg op dit terrein dus stellig ruimte voor verbetering.
Hoe dat ook zij, tegen de achtergrond van de ambitieuze landelijke bossenstrategie zijn beoordeling
van en toekomstvisie op het groen in onze gemeente zeker toe aan een update. Want goed is niet
meer goed genoeg! Plus 10% in tien jaar betekent volgens de hierboven gepresenteerde cijfers van
Cobra Groeninzicht voor Leidschendam-Voorburg jaarlijks meer dan 800 bomen netto erbij! En die
bomen kunnen nooit allemaal binnen de bebouwde kom worden ingepast. Er zal dus ook in het
buitengebied veel moeten gebeuren (zie paragraaf 3.4).
3.2 Behoud van bomen en bomenaanplant binnen de bebouwde kom
Maar ook binnen de bebouwde kom is actie onontbeerlijk. Allereerst verplicht het groene karakter
van ons stedelijk gebied tot zorgvuldig beheer en behoud van met name de oudere bomen, die nu
eenmaal de grootste bijdrage leveren. Meer grotere en oudere bomen een beschermde status geven
naast de erkende ruim 200 monumentale bomen ouder dan 80 jaar kan hierbij helpen. Voeg aan een
dergelijke lijst ook 'potentials' toe die inmiddels ouder zijn dan bijvoorbeeld 30 of desnoods 50 jaar
en het in zich hebben om monumentaal te worden.
Daarnaast kan het uiteraard om allerlei redenen onvermijdelijk zijn dat er af en toe oudere bomen
gekapt worden. Dit gebeurt nu echter wel tamelijk veelvuldig. Alleen al in de maand november
2020 vroeg de gemeente, blijkens de officiële meldingen in Het Krantje, kapvergunning aan voor
115 bomen in de openbare ruimte. En in Schakenbosch zijn inmiddels al meer dan 200 bomen
gekapt. In al deze gevallen dient ons inziens de grondregel te zijn, zoals ook vaak met de mond
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Blijkens schriftelijke mededeling per e-mail van René Priem, Groenbeheerder van de gemeente, zijn
inmiddels ook de bomen in stukken bosplantsoen, zoals Groot Zijdepark, en stroken bosplantsoen langs
sportvelden ingemeten en in het beheerssysteem toegevoegd.

wordt beleden, dat elke gekapte boom binnen de gemeente wordt gecompenseerd door adequate
herplant op dezelfde plek of op een andere locatie. Wij stellen voor dat de gemeente jaarlijks aan de
gemeenteraad rapporteert hoeveel bomen er zijn gekapt en welke compensatie al heeft
plaatsgevonden of is ingepland.
Tenslotte is er binnen de bebouwde kom op tal van locaties ruimte voor meer bomen en struiken, en
voor meer tiny forests7. De concrete invulling hiervan kan het beste in nauw overleg met
omwonenden plaatsvinden. In dit kader heeft de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
begin van dit jaar 20 voorstellen van bewoners voor extra aanplant van bomen bij de
verantwoordelijke wethouders ingediend (Voorburgs Dagblad, 4 maart 2020). Op diverse van deze
locaties verhinderen praktische en/of wettelijke bezwaren de aanplant van bomen, maar begin
december heeft wethouder Stemerdink aan de gemeenteraad laten weten op welke (andere) locaties
de gemeente binnenkort 78 bomen gaat aanplanten. Inmiddels is dit (deels) ook al gebeurd. Het zou
voor de toekomst een goede zaak zijn als de gemeente aan de Stichting Duurzaam vraagt om
jaarlijks suggesties voor aanplant van bomen en ander groen in te dienen. Ook kan de gemeente
buurt voor buurt suggesties van bewoners verzamelen voor extra aanplant. Dat gaat zeker veel
opleveren.
3.3 Vergroening ipv verstening
Volgens cijfers van Cobra Groeninzicht (zie ad.nl van 11-10-19: 'Ruim een derde van de tuinen
bestaat uit tegels', met interactieve kaart) doet Leidschendam-Voorburg het met 18% versteende
tuinen relatief niet slecht. In 38 andere gemeenten zou inmiddels zelfs meer dan 50% van de tuinen
betegeld of bebouwd zijn. Dit onderwerp heeft daarom weliswaar in vergelijking met het belang
van meer bomenaanplant voor Leidschendam-Voorburg een minder hoge prioriteit, maar is
niettemin belangrijk genoeg om voor in actie te komen.
Onttegeling van tuinen kan allereerst bevorderd worden via gedragsveranderingscampagnes,
waarbij wordt aangesloten op belemmeringen en motivaties van bewoners. Als onderdeel van zulke
campagnes kun je bijvoorbeeld denken aan artikelen in woonmagazines waarin groene tuinen als
hip, eigentijds en praktisch (want koeler bij een hittegolf) worden gepresenteerd. Hoveniers kunnen
hierin een rol spelen. Influencers die hun betegelde tuin vergroenen kunnen ook een positieve
invloed hebben. Ook subsidiëring van vergroeningsactiviteiten door de gemeente, vergelijkbaar met
de bestaande subsidie op sedum daken, kan wellicht helpen. Dit kan eventueel ook in natura,
bijvoorbeeld met een van gemeentewege te verstrekken gratis boom voor inwoners die hun tuin
willen vergroenen. Bij nieuwbouwprojecten zou standaard als suggestie een tuinontwerp kunnen
worden bijgevoegd waarbij al groene stukken zijn ingetekend. Ook kunnen nieuwe woningen,
afhankelijk van de kavel omvang, inclusief een of meer bomen worden opgeleverd.
Een negatieve prikkel zoals een voorschrift of een heffing (tegeltaks) lijkt voor Nederland een
minder doeltreffend instrument. Wel kan een korting op de rioolheffing bij woningen met een
voldoende groene tuin, en daarmee per definitie een hogere rioolheffing voor overmatig betegelde
tuinen, redelijk zijn en effect sorteren. Al zullen de uitvoeringskosten van zo'n regeling prohibitief
kunnen zijn. Wellicht kan met remote sensing de mate van verhard oppervlak per perceel worden
vastgesteld. Ook kan een forfaitaire benadering, met de optie voor bewoners om een lagere heffing
op grond van de feitelijke mate van verharding aan te vragen, wellicht uitkomst bieden (zie vng.nl
dd 11-09-2018). Overigens heeft Duitsland al enige ervaring met een differentiatie in de
rioolheffing (zie binnenlandsbestuur.nl dd 17-09-2018).
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Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bosje ter grootte van een tennisbaan (www.ivn.nl). In
onze gemeente zijn er nu twee, waarvan één in Voorburg en één in het buitengebied tegenover de Drie
Molens.
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Cijfers over het oppervlak aan groene daken zijn ons niet bekend. Maar een ieder kan met eigen
ogen vaststellen dat nog maar weinig schuren een groen dak hebben. Ook kan hier gemeld worden
dat er sinds enkele jaren in een aantal gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, een
subsidieregeling bestaat voor de aanleg van een groen dak. Voor 2020 was deze subsidiepot snel
uitgeput. Hopelijk komt er in 2021 een nieuwe ronde.
3.4 Mogelijke acties buiten bebouwde kom
Hoe belangrijk de bovenstaande voorstellen voor binnen de bebouwde kom ook zijn, potentieel is
de grootste winst voor Leidschendam-Voorburg in het buitengebied te behalen. Want daar is heel
veel open ruimte, terwijl er daar niet of nauwelijks omvangrijk bos is waarin je een uur of langer
kunt wandelen. Hieronder doen wij enkele voorstellen.
Ten eerste liggen er mogelijkheden in de Leidschendammerhout. Dagelijks fietsen hier vele mensen
doorheen, maar voor wandelen is dit open veenweidelandschap maar beperkt geschikt. Wellicht kan
de huidige zeer open structuur deels worden omgevormd tot een coulissenlandschap met meer
broekbossen, bosschages, houtsingels en houtwallen, en doorkijkjes over weilanden.
Ook kan de A-4 langs de Leidschendammerhout veel meer dan nu door groen aan het gezicht
onttrokken worden.
Uit een eerste contact met Staatsbosbeheer (SBB) kwam echter naar voren dat het beheer van bos
op deze ondergrond in combinatie met de aanwezige watergangen een lastige opgave is. Ook gaat
bos ten koste van andere functies van dit veenweidegebied. Dat deze argumenten mogelijk niet
doorslaggevend hoeven te zijn suggereren het Balijbos bij Zoetermeer, het Bieslandse bos bij Delft
en Nootdorp, het Bentwoud bij Benthuizen en het Maaslandse bos bij Maasland. Dit zijn alle jonge
en gevarieerde bossen in Zuid-Holland, die alle ook in veenweidegebied zijn gerealiseerd. Wellicht
kan een deskundige én creatieve werkgroep nog eens kijken hoe ook bij ons natuurschoon en
ecologische functies van de veenweide kunnen worden gecombineerd met meer aanplant van voor
dit gebied geëigende inheemse bomen.
Ten tweede zijn er zeker mogelijkheden om bomen bij te planten langs en om de Nieuwe
Driemanspolder. De nieuwe gebiedsinrichting aldaar is een prachtig initiatief, maar het is er nu nog
heel kaal. Wellicht moet het binnengebied open blijven, ook in verband met de doelen van
waterretentie, maar langs de flanken van het gebied kunnen nog honderden bomen aangeplant
worden. Er staan nu slechts her en der wat jonge bomen. Dat geldt voor het Zoetermeerse deel
overigens in nog sterkere mate dan voor het Leidschendamse. Ook in dit geval kregen wij echter
van een van de verantwoordelijke organisaties, in dit geval van Rijnland, weinig enthousiaste
reacties. Hier lijkt de uitspraak van ecoloog Franke van der Laan (2020) van toepassing: “Nederland
is het slechtst beboste land van heel Europa. De enige plek waar geen ruimte is, zit tussen je oren”.
Ten derde kan wellicht een deel van de omvangrijke weidegebieden rond Stompwijk door aanplant
van veel meer bomen verfraaid worden. Hierbij zou deelname van onze gemeente aan
MeerBomenNu (meerbomen.nu) een rol kunnen spelen. Dit programma is een initiatief van
CaringFarmers, MeerGroen, Nationale Boomfeestdag en Urgenda. Hierbij worden door
vrijwilligers, met toestemming van terreineigenaren, tussen november en maart grote aantallen
zaailingen geoogst om die vervolgens op geschikte plantlocaties een tweede leven te geven. Op
deze wijze kunnen heel goedkoop bosschages en houtwallen worden aangelegd, als aanvulling op
de bossenstrategie. Deze actie kan uiteraard ook aanplant van zaailingen op geschikte locaties
binnen de bebouwde kom omvatten. In februari gaat MeerBomenNu, in samenwerking met
terreineigenaar Landgoed Voorlei en met Stichting Duurzaam LV op park Schakenbosch
overdadige zaailingen oogsten. Deze zullen eerst in een ‘bomenhub’ worden ingekuild om nog dit
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seizoen op geschikte plantlocaties, waaronder één in onze gemeente, te worden aangeplant.
Een vierde mogelijkheid is het uitbreiden van het Achterbos (laarzenpad) in de Duivenvoordse
polder. Dit kan in zuidwestelijke richting binnen het grondgebied van de gemeente, en in
noordoostelijke richting alleen in overleg met de gemeente Voorschoten. Ongetwijfeld moeten hier
eerst landbouwgronden voor verworven worden. Hier gelden echter bezwaren van
landschapshistorische aard. Ook is aanplant van meer bos in sommige gevallen minder gunstig voor
weidevogels. Niettemin bepleiten wij dat een werkgroep hier nog eens goed naar kijkt, Wellicht kan
het met enige creativiteit toch een goed plan voor de langere termijn zijn.
Ten vijfde moet kappen van grote aantallen bomen buiten de bebouwde kom met meer waarborgen
worden omgeven. Denk dan bijvoorbeeld aan de ervaringen met de kap in de
Leidschendammerhout langs de A4. Honderd procent vervanging van gekapte bomen, niet alleen in
aantal maar liefst ook in volume, dient het verplichte en afdwingbare uitgangspunt te zijn.
Ten slotte zijn er zowel binnen als buiten de bebouwde kom geplande nieuwbouwlocaties als
Nieuwe Havenstraat, Schakenbosch, Vliethaven en de Duivenvoorde corridor. Wat betreft
Schakenbosch zijn de laatste berichten dat deze nieuwbouwlocatie voor 75% zal worden ingericht
als park. Voor een toekomstige woonwijk heel mooi natuurlijk, maar dit was eigenlijk ook een
uitgelezen kans om een heus stadsbos van 30 hectare te creëren, inclusief een speelbos en een
arboretum8 met inheemse boomsoorten dat ook door scholen bezocht kan worden.
Op alle nieuwbouwlocaties liggen natuurlijk uitgelezen kansen voor een extreem groene
gebiedsinrichting. Ook fraai zou zijn om te gaan experimenteren met 'natuurinclusief bouwen',
waarbij ook neststenen voor vogels en dwergvleermuizen, groene daken, gevelgroen en
overvloedige beplanting een geïntegreerd onderdeel van het ontwerp vormen (zie
bouwnatuurinclusief.nl).
Ongetwijfeld zullen er serieuze weerstanden overwonnen moeten worden om deze voorstellen uit te
voeren. Deze weerstanden kunnen voortkomen uit landschappelijke overwegingen (behoud van het
open veenweidelandschap) maar ook uit infrastructurele belemmeringen (zoals kabels en
leidingen), zakelijke belangen (bouw en landbouw), juridische obstakels en financiële restricties
van de gemeente zelf. Het valt niet uit te sluiten dat de gemeente hier wettelijke instrumenten voor
zal moeten inzetten. Waar nodig moeten wellicht zelfs percelen onteigend worden.
Maar de urgentie is groot! En waar een wil is, is een weg. Politiek draagvlak zal dan een eerste
vereiste zijn. Voor financiering van eenmalige investeringen zoals de verwerving van gronden en de
aankoop van bomen kan ons inziens een beroep worden gedaan op de Eneco-gelden.

4. Conclusies
De bedreigingen en uitdagingen die voortvloeien uit de wereldwijde opwarming en de
klimaatverandering zijn velerlei. Terecht wordt in het Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om
het bosareaal van Nederland in de komende tien jaar met 10% uit te breiden. Het lijkt
vanzelfsprekend dat ook Leidschendam-Voorburg een proportionele bijdrage aan dit voornemen
gaat leveren. Dat betekent dat er in onze gemeente jaarlijks netto meer dan 800 bomen met een op
afzienbare termijn redelijk groot kroonoppervlak moeten worden aangeplant. Op eigen grond kan
de gemeente een deel van de aanplant zelf uitvoeren, ten aanzien van de overige gronden kan de
gemeente het initiatief nemen en regie voeren.
8
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Een arboretum is een botanische tuin waarin verschillende boomsoorten bij elkaar in een park staan..

De grootste kansen voor meer aanplant van bomen liggen in het grote buitengebied van de
gemeente. Hier is volop ruimte. Wel zullen er weerstanden van uiteenlopende aard overwonnen
moeten worden. Politiek draagvlak is derhalve een eerste vereiste. Hopelijk draagt deze notitie
daaraan bij. Daarna moeten zorgvuldige plannen worden opgesteld.
Ondanks de schaarse ruimte binnen de bebouwde kom kan de gemeente ook daar planmatig per
buurt, waar mogelijk in overleg met omwonenden, de reeds plaatsvindende aanplant van bomen en
de herinrichting van bestaand groen nog verder intensiveren. Ook kunnen inwoners gestimuleerd
worden om verstening van hun tuinen tegen te gaan of terug te draaien.
Leidschendam-Voorburg omvat een tamelijk groen stedelijk gebied met een fraaie historische
groenstructuur. Het is van het grootste belang dit groen te koesteren. Waar kap van bomen of rooien
van ander groen onvermijdelijk is, dient altijd compenserende herplant of aanplant plaats te vinden.
Dit moet ook gemonitord worden.
Kort en goed bepleiten wij dat de gemeente Leidschendam-Voorburg de doelstelling van
Klimaatakkoord en Bossenstrategie om in de komende tien jaar jaarlijks netto 1% groei van het
bomenareaal te realiseren ook voor onze gemeente adopteert. Daarbij bevelen wij aan dat de
gemeente jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert hoeveel bomen er netto zijn bijgekomen.

13

BRONNEN
Attenborough, David, Een leven op onze planeet, 2020.
Bomennota Leidschendam-Voorburg 2017.
Bomenstichting, De waarde van bomen, in: Het Verhaal van de Bomenstichting, 2020.
Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer betreffende Ambities en Doelen voor de
Bossenstrategie, 3 februari 2020.
Buitengewoon groen; Groenstructuurplan Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2012.
Cobra Groeninzicht (2020), Groen in zicht voor Leidschendam-Voorburg, Data-analyse in opdracht
van gemeente Leidschendam-Voorburg, Dossier 302632, 20 maart 2020.
Colin Tudge, Het Verborgen Leven van Bomen, Uitgeverij Spectrum, Utrecht: 2006.
De Monitor, KRO-NCRV, Trend van ontbossing zet door in Nederland, juli 2019.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) , The state of the world's forests
2020, fao.org.
Franke van der Laan (2020), in: Reportage Bomen, Trouw 28 december 2020.
Kamerbrief mbt de Nationale Bossenstrategie dd 3 februari 2020.
Klimaatakkoord 28 juni 2019, www.klimaatakkoord.nl.
Kompas van de Leefomgeving, Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2019.
Mark Lynas (2020), Our final warning: six degrees of climate emergency, London: 4th Estate.
Matthijs Schouten (2020), Groene Dialoogdag 2020, www.youtube.com.
Ministerie van LNV, Bos voor de toekomst, Uitwerking ambities en doelen landelijke
Bossenstrategie en beleidsagenda 2030, november 2020.
Nature International weekly journal of science, Tree growth never slows, 15 January 2014,
nature.com.
(Handleiding) Natuur in de Stad Leidschendam-Voorburg; groen met meerwaarde voor flora en
fauna, 2019.
Natuurmonumenten, interview met bomenexpert Johan van Galen Last, 7 januari 2020.
PBL (2019), Nederland versteent #2 – ook in Europees perspectief?, Blog 16-10-2019,
https://www.pbl.nl/blogs/nederland-versteent-2-ook-in-europees-perspectief.

14

Sector Bos en Natuur, Nationale bossenstrategie; voorstellen vanuit de sector bos en natuur, maart
2020.
Stichting Steenbreek, www.steenbreek.nl.
Voorburgs Dagblad 4 maart 2020, Suggesties locaties Ldam-Voorburg om boom te planten.
WER (Wageningen Environmental Research), Het Nederlandse bos als bron van CO2, 2017.

15

PLATTEGROND Leidschendam-Voorburg
16

