
Red de oude kastanje op Park Schakenbosch! 
Stem in de Nationale Bomen Top 50 voor deze boom. 
 
Op het mooie Park Schakenbosch in Leidschendam, dat In 2015 is gekocht door een 
projectontwikkelaar die er onder de naam Landgoed Voorlei (voorlei.nl) woningen wil bouwen, 
moeten in totaal aanzienlijk meer dan 1.000 bomen worden gekapt. Momenteel ligt de tweede fase 
van de bouwvoorbereidingen voor, waarbij 900 bomen het veld moeten ruimen. Hieronder valt ook 
een monumentale kastanje (zie de foto hieronder).  
 
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg overlegt momenteel met de gemeente om te proberen 
nog een aantal van de meest waardevolle bomen van de kap te redden. Voor de kastanje is er nog 
een extra kans. De Nationale Bomenbank bestaat 50 jaar en gaat daarom 5 bijzondere bomen 
levenslang adopteren. Daarvoor hebben wij de kastanje genomineerd. 
 
Nu gaat het erom dat zoveel mogelijk inwoners van Leidschendam-Voorburg en andere 
bomenliefhebbers hun stem op deze boom uitbrengen. Dat kan (tot 30 juni) via de volgende link: 
https://www.denationalebomentop50.nl/overzicht-van-bomen/61  
 
Waarom is deze kastanje zo belangrijk? 
Deze monumentale boom is door zijn vorm, grootte en solitaire status een echte blikvanger en is 
beeldbepalend voor de plek waar hij staat. Omwonende Karen de Mos: ‘Vele cliënten en bezoekers 
van Schakenbosch hebben daar in de loop der jaren vertoefd, om en onder de kastanje (als parasol in 
de zomer). En ook eekhoorns en vogels maken volop gebruik van de boom’. Omwonende Willy Smit 
vult aan: ‘Vanaf 1999 kom ik er met mijn kleinkinderen in de lente de bloemen bewonderen en in de 
herfst steevast kastanjes rapen, die elk jaar in grote hoeveelheden uit de boom vallen. 
Onvoorstelbaar dat deze geliefde en voor Schakenbosch zo kenmerkende boom het veld zou moeten 
ruimen voor woningbouw’. 
 
Eind 2021 heeft Stichting Duurzaam de boom door de landelijke Bomenstichting laten beoordelen. in 
de schouw van de Bomenstichting wordt het volgende over de kastanje gerapporteerd: 
 

Aesculus hippocastanum                                          

Stamomtrek: 287 cm       
Boomhoogte: 12-15 meter 
Geschatte leeftijd: > 80 jaar (!) 
 
Conditie: goed 
Behouden: ja 
Verplantingsmogelijkheid: ja/mits 
voorbereiding 
                                                    

Weinig/nihil dood hout, gezonde kroon, 
evenredige verdeling van takopbouw en lot;  
géén tekenen van boomaantastingen; 
schimmels of zwammen afwezig.  
Genoeg bladval op de grond, waarop geen 
tekenen van kastanje-mineermot. 
 
Waardevolle monumentale boom! 

 
Deze boom is het meer dan waard om op zijn huidige locatie binnen het beoogde landgoed Voorlei te 
worden ingepast, of anders naar een geschikte andere plek op het 30 hectare grote perceel te 
worden verplant.  
 
Nadere inlichtingen: 

Karen de Mos (Behoud Park Schakenbosch): info@behoudparkschakenbosch.nl  

Sander Wennekers (Stichting Duurzaam LV): wennekers@planet.nl  

Zie ook www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl   
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Zie hieronder de monumentale kastanjeboom op Schakenbosch  in het voorjaar. Foto 
overgenomen uit: Behoud Park Schakenbosch. 
 

 


