
                                          

      Voorzitter: Marjan van Giezen 

      marjanvangiezen@icloud.com; tel 06-29564484 

      Secretaris: Sander Wennekers 

      wennekers@planet.nl; tel. 06-10398758 

      Website: www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl  
 

PERSBERICHT       Leidschendam-Voorburg, 12 maart 2022  

 

Stichting Duurzaam houdt kap tegen van 900 bomen op landgoed Schakenbosch  

Voorlopig worden er geen bomen gekapt op Schakenbosch. De Voorzieningenrechter heeft Stichting 

Duurzaam Leidschendam-Voorburg in het gelijk gesteld. De door de gemeente verleende 

kapvergunning  voor  900 bomen op Schakenbosch bleek onvoldoende onderbouwd. De kap van 900 

bomen was volgens de gemeente en de projectontwikkelaar noodzakelijk om 325 woningen te 

bouwen. Dat zou onderbouwd moeten zijn met een Bomen Effect Analyse (BEA), maar deze bleek te 

ontbreken in het dossier. De Stichting Duurzaam daarentegen had wel goed onderzoek laten doen 

naar de toestand van de bomen. En daaruit bleek dat onder de te kappen bomen zelfs monumentale 

bomen waren (zie hieronder een foto van de prachtige oude kastanje op Schakenbosch). Juist het 

ontbreken van zo’n BEA was voor de rechter doorslaggevend om de kap op te schorten. 

De Stichting Duurzaam LV is blij met deze uitspraak. Groencoördinator Sander Wennekers van 

Duurzaam LV: ‘Natuurlijk is uitstel nog geen afstel. Maar gemeente en projectontwikkelaar moeten 

eerst goed gaan kijken hoe waardevolle bomen op het landgoed Schakenbosch gespaard kunnen 

worden, het gaat hier wel om een historisch landgoed.” Onder de nu te sparen bomen horen hopelijk 

ook de monumentale kastanje, enkele grote iepen, een mooie tulpenboom, een aantal vleugelnoten 

en twee gigantische esdoorns. 

 

Deze uitspraak bewijst dat je als kleine stichting met vrijwilligers toch de gemeente kunt stoppen als 

het gaat om het behoud van groen. En dat terwijl de gemeente de stichting niet-ontvankelijk had 

verklaard, want zij zou geen belanghebbende zijn.  Stichtingsvoorzitter Marjan van Giezen: “Gelukkig 

dacht de rechter daar anders over. Maar het gaat ons niet om het ‘winnen van de gemeente. Het 

gaat ons om te komen tot betere invulling van het groen bij woningbouwprojecten. Te vaak worden 

onnodig bomen gekapt omdat ze niet passen in het bouwplan. Maar er zijn wel degelijk 

mogelijkheden om woningbouw te combineren met behoud en zelfs uitbreiding van het groen.  We 

denken hierover graag constructief met de gemeente mee en nodigen hen uit met ons hierover in 

gesprek te gaan. We stellen de kennis die we inmiddels hebben opgedaan over het behoud van 

bomen, graag ter beschikking.”  

Stichting Duurzaam zal zich blijven inzetten, desnoods via de rechter, om onnodige en niet goed 

onderbouwde kap van bomen te voorkomen. Dit speelt immers ook bij andere nieuwbouwprojecten 

zoals op de Van Ruysdaellaan, pal naast de stadstuin de Rusthout.   
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