Gaan VERDICHTEN en VERGROENEN samen?
Visie Partij voor de Dieren
Nee, natuurlijk gaat dat niet samen.
Leiden is één van de meest versteende steden van Nederland en komt bij lange
na niet aan het kengetal van 75m² groen per woning. In Leiden is van de slechts
53,1m² groen/woning ook nog eens bijna 20m² (37%) sportveld1,2. Leiden loopt
op het gebied van vergroening dus sterk achter op bijvoorbeeld steden als
Amsterdam en Rotterdam.
Er moet dus juist meer ruimte komen voor groen en er is simpelweg geen ruimte
in Leiden voor meer bebouwing, ook niet voor meer woningen3. In elke buurt komt
meer groen, te beginnen in de meest versteende straten 4. De Partij voor de
Dieren vindt dat woon- en leefruimte moet worden teruggewonnen op auto’s,
wegen en parkeren3.
Als er al sprake is van verdichting, dan houdt dit voor de Partij voor de Dieren in
dat bestaande bebouwde gebieden beter benut gaan worden. Door
herontwikkeling en tegengaan van leegstand is nog veel te winnen5. We gaan
alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren6, wat ook vergroening inhoudt.
Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt
Leiden een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren7.
Het bomenbestand wordt daarom verdubbeld. Bestaande bomen worden beter
beschermd en krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden. Bomenrijen en
-groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Naast een herplantplicht
voor gekapte bomen, komt er ook een herplantplan. Dit zorgt ervoor dat de kas
van het Bomenfonds niet steeds maar groter wordt, maar dat er ook
daadwerkelijk herplant van bomen komt8.
Zo vergroent de Partij voor de Dieren Leiden.
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