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Leiden, 19 mei 2020 

Aanvulling Inspreeknotitie bij Gebiedsvisie de Geesten 

Geachte raadsleden, 

Tot onze verbazing begrepen wij dat de gebiedsvisie op grond van de inspraak op onderdelen is 
gewijzigd. Atelier Dutch heeft een gewijzigde tekening gemaakt, waarin het fietspad voor het kasteel 
Endegeest een stuk naar het oosten is verplaatst en bovendien een groot aantal wandelpaden 
worden verwijderd. 
 
Wij maken bezwaar tegen het feit dat een plan tussen commissievergadering en raadsvergadering 
tussen neus en lippen door veranderd wordt. Welke visie maakt nu onderdeel uit van het 
raadsvoorstel? De eerste, of de tweede. Als het de tweede is, had dit dan geen formeel ‘erratum’ 
moeten zijn afkomstig van het college? 
 
Wij nemen de vrijheid om ook te reageren op dit nieuwe stuk. 
 
1. Verplaatsing van het fietspad vinden we een verbetering, maar wij hadden het dan liever 

westelijker gezien, uitmondend op de Valklaan. Nog steeds wordt immers een open gebied 
doorsneden door een lelijk fietspad. Een westelijke ligging zal ook leiden tot nog meer 
sluipfietsverkeer tussen het kasteel, langs de kweektuin naar de Vogelwijk. Het westelijke 
fietspad sluit hier vrijwel direct op aan. Dat gaat ten koste van de wandelbeleving (langzaam 
voetgangersverkeer). 

 
2. Verwijdering van de voetpaden vinden we geen goede zaak. Zowel in Rhijngeest als in het 

Endegeesterbos (langs de Endegeester straatweg) wordt nu veel gewandeld. Juist door de 
kronkelige structuur is er veel wandelgenot.  
 

3. Als u dan toch rust in beide bossen wilt creëren, haal dan de fietspad weg die nu dwars door de 
bossen gepland zijn. Fietsers kunnen er prima omheen. Laat de geesten primair een 
wandelgebied worden, waar fietsers op aan kunnen rijden of er omheen kunnen fietsen. 

 
4. Naar aanleiding van een vraag bij de mondelinge inspraak herhalen wij onze opvatting dat de 

biodiversiteit sterk zal achteruitgaan bij een al te clean ‘beheer’. Als een bos wordt ‘opgeknapt; 
ziet dat er, in de ogen van sommigen althans, netter uit, maar het is de doodsteek voor veel 
vogels, insecten en zoogdieren die het juist moeten hebben van rust en schuilplekjes. Onze 
suggestie is dat een toekomstig beheerplan wordt opgeteld samen met de Adviescommissie 
Groen (P. van Helsdingen c.s.) 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick de Vos 
Bomenbond Rijnland. 


