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OPEN BRIEF aan informateurs / verkenners  te Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest                                                       

cc aan voorzitters van de fracties van de gemeenteraden                                                                                                       

     

                                                                                                                        

                                                                                                                                   Leiden, 29 maart 2018 

 

Betreft: agenda stadsecologie in Leiden. Leiderdorp en Oegstgeest 

 

 

Geachte mevrouw Spijker, meneer van Lint, meneer Langenberg en meneer Janssen, 

  

Allereerst willen wij de winnaars van de gemeentelijke verkiezingen feliciteren. In de verkiezings-

uitslag zien wij het toenemend belang weerspiegeld dat bewoners hechten aan lokale politiek, 

duurzaamheid en vergroening. Zaken waarvoor wij ons als organisaties al  jaren lang hard maken. 

Leiden en naaste buren Leiderdorp en Oegstgeest staan komende jaren voor een aantal 

grootschalige aanleg- en bouwopdrachten.  

Bijna zonder uitzondering hebben deze plannen grote gevolgen voor belangrijke ecologische 

waarden in en om de betrokken kavels, vaak tot over de stadsgrenzen heen. Die ecologische 

waarden zijn weer van belang voor de doelstellingen van onze organisaties.  

Wij vinden het dan ook van belang dat een agenda rondom stadsecologie wordt opgezet. 

Op beleidsniveau kennen de drie gemeentes meer of minder recente nota’s over ‘hun’ Ecologische 

Hoofdstructuur. Deze nota’s zijn echter op macro niveau geschreven. Zij verdienen een meer 

gedetailleerde uitwerking naar concrete gebieden, ook over gemeentegrenzen heen en waar 

mogelijk met een vertaling naar de wijdere regio. 

Op uitvoeringsniveau wordt nu noodgedwongen veelal volstaan met een ecologische quick scan in 

het kader van de wet Natuurbescherming en een rapport over de (kapvergunning-plichtige) bomen 

op een bouwterrein.  

In de praktijk is zelden sprake van een breder inzicht in het effect van bouwplannen op de flora en 

fauna die niet op de zgn. ‘rode lijsten’ staan. Door het ontbreken van dit inzicht kan de waarde van 

compensatie-voorstellen blijven steken op het niveau van een ‘best guess’.  

De onderstaande organisaties bepleiten dan ook dat – bij voorkeur in regionaal verband – wordt 

gewerkt aan het versterken en vasthouden van ecologische kennis binnen de ambtelijke organisaties.  

Wij geven in overweging om dat te doen door de aanstelling van stadsecologen. Een vast dienst-

verband i.p.v. externe inhuur voorkomt dat deze kennis weer wegvloeit. Door onderling samen te 

werken kunnen de drie gemeentes de kosten delen. 
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 Deze kennis kan dan worden ingezet bij de diverse ontwikkelingsprocessen in de drie gemeentes. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

A. Korevaar                                                                                                                                                           

voorzitter Bomenbond Rijnland,                                                                                                         

Eijmerspoelstraat 40,  2334 BX Leiden                                          

 

mede namens  

J.C.P. Westgeest, secretaris KNNV – afdeling Leiden;                                                                                            

F.O.P. de Boer, voorzitter IVN – afdeling regio Leiden;                                                                                                        

P.J. van Helsdingen, voorzitter Adviescommissie Groen en Natuur Oegstgeest;                                                           

H. Frencken, voorzitter Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout;                                                                  

P. de Krom, Milieudefensie – afdeling Leiden;                                                                                                   

P. Engbers, voorzitter Stichting Ideewinkel;                                                                                               

C.A.A. Broeyer, voorzitter Stichting Vrienden van het Singelpark.    


