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Open brief aan Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg en College van B&W 

  

Datum: 7 februari 2022 

Betreft: Voorgenomen kap van 900 bomen op Schakenbosch   

 

Geachte gemeenteraadsleden, geacht college, 

 

In deze open brief wil Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg zorg uitspreken over de 

voorgenomen kap van vele honderden bomen in Park Schakenbosch. Dit park is door u in de 

Raadsvergaderingen al vaak als heel waardevol benoemd, maar dat heeft de gemeente er niet 

van weerhouden vergunning te verlenen om hier 900 bomen te kappen. Stichting Duurzaam 

vindt dit een onbegrijpelijk besluit. 

Wij informeren u daarom dat wij zojuist bezwaar hebben ingediend tegen 

omgevingsvergunning (kenmerk 756574) voor de kap van 900 bomen in dit gebied met hoge 

natuurwaarde, landschappelijke waarde, beeldbepalende waarde door de vele volwassen 

bomen, en waarde voor de leefomgeving. Ons bezwaar is mede gebaseerd op een onderzoek 

dat de Bomenstichting in de afgelopen twee maanden op ons verzoek heeft ingesteld. 

Bezwaarschrift en het onafhankelijke Rapport van de Bomenstichting zijn beide bij deze brief 

gevoegd. 

Voorkom kap van diverse waardevolle en soms zelfs monumentale bomen 

Middels deze open brief, die ook aan de pers beschikbaar wordt gesteld, vragen wij u met 

klem om de door de Bomenstichting geschouwde bomen te sparen. Hetzij door de 

bouwplannen dienovereenkomstig aan te passen, hetzij door bomen te verplanten. Een 

speciale ‘cris de coeur’ betreft daarbij de monumentale kastanje (nr 334 in de 

vergunningsaanvraag) die wat ons betreft tegen elke prijs gered moet worden. Deze boom 

staat in zijn volle pracht symbool voor alle natuurwaarden en belevingswaarden die 

Schakenbosch aan onze inwoners te bieden heeft. 



Noodreparatie van de doorlopen planprocedure 

Tevens wijzen wij de Raad erop dat het niet uitvoeren van een volwaardig onderzoek naar het 

behoud van bestaande bomen volgens de Richtlijn Bomen Effect Analyse, zoals al in 2018 

aanbevolen door Boomtotaalzorg (Rapportnummer 180389, d.d. 20-11-2018) tijdens de 

bestemmingsplanprocedure een serieuze omissie is. En wij verzoeken u met klem om deze 

fout te herstellen en de niet onderbouwde kap van monumentale en andere waardevolle 

bomen te voorkomen. Dan kan een Landgoed Voorlei tot stand komen met een verantwoord 

aantal woningen, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van het volwassen 

landgoedwaardig groen dat nu reeds op Schakenbosch aanwezig is. Immers, de opgestelde 

plannen voor herplant bestaan alleen nog op papier, en zullen in het meest positieve geval de 

eerste tientallen jaren niet tot een volwaardig groenbeeld leiden. Dat kan alleen door zoveel 

mogelijk bestaande bomen te behouden.  

Lessen voor de toekomst 

Ongeacht hoe de gemeente en mogelijk daarna de bestuursrechter en de Raad van State zullen 

besluiten over ons bezwaarschrift, verzoeken wij de Raad om er bij het het College van B&W 

op aan te dringen dat er een kritische evaluatie zal plaatsvinden van het gehele proces, van 

planvorming tot besluitvorming. Naar onze stellige overtuiging en die van diverse op dit 

terrein deskundige organisaties is er voor gemeente Leidschendam-Voorburg nog veel te 

verbeteren waar het gaat om een volwaardige toetsing van het effect op aanwezige bomen en 

andere natuurwaarden tijdens planvorming voor nieuwbouw. Op dit moment zien wij 

namelijk hetzelfde gebeuren bij bijvoorbeeld de bouwlocatie Van Ruijsdaellaan, waar het 

aanwezige groen ook door nieuwbouw wordt bedreigd. 

Wil de gemeente Leidschendam-Voorburg niet alleen in woorden maar ook in daden een 

groene gemeente zijn?  Of blijft het bij groene plannen en teksten, en gaat onze gemeente ook 

aan ‘greenwashing’ doen? Leidschendam-Voorburg laat zich altijd graag voorstaan op haar 

groene karakter. Echter, daar moet wel in geïnvesteerd worden! Juist bij grote bouwplannen 

als Schakenbosch kunt u laten zien hoe groen onze gemeente echt is. Grijp dus in nu het nog 

kan! 

Zoals altijd is Stichting Duurzaam graag beschikbaar voor het geven van een nadere 

toelichting op deze brief, en voor participatie in een eventuele nadere reflectie op de 

planprocedure en het kapbeleid van onze gemeente. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander Wennekers 

Secretaris Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg 

 

  

 

 


