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Leiden, 22 juli 2020
Geacht college,
Hieronder treft u de zienswijze aan op het ontwerpbestemmingsplan De Geesten. Deze zienswijze sluit aan op
onze zienswijze op de Gebiedsvisie, zoals wij die eerder hebben ingebracht. Deze treft u als bijlagen aan.
Wij hebben ons, conform de statuten van onze vereniging, beperkt tot de effecten op de plannen op bomen en
groen.
1. Compenseer de kap van vijf bomen in het Endegeesterpark in feb. 2019.
We beginnen met iets wat niet in het plan staat. Half februari 2019 zijn onderhoeds twee monumentale
kastanjes en drie andere bomen gekapt in het park Endegeest (hoek Wassenaarseweg / Endegeesterlaan). Ze
zijn zonder aankondiging binnen één dag tot en met de boomwortels weggehaald, waardoor het terrein in feite
‘bouwrijp’ werd gemaakt.
Er was een meldingsplicht, maar hieraan heeft de nieuwe eigenaar, de Oudendal Groep, niet voldaan. Een

kapvergunning moest bij de provincie worden aangevraagd maar dit is niet gedaan; voor verwijdering
van de stobbe moest de gemeente vergunning verlenen. Deze stiekeme gang van zaken heeft terecht
verontwaardiging gewekt en er is brede consensus dat dit anders had gemoeten. Wij vragen het college om
Oudendal Groep voor deze vijf monumentale bomen een compensatieplicht op te leggen en de overige bomen
op het park te beschermen.
2.

Schrap het fietspad voor het kasteel vanaf de Wassenaarseweg of leg het meer westelijk aan.

Het gebiedsplan houdt in dat Endegeest meer ontsloten wordt voor het publiek. Op zichzelf een goede zaak dat
mensen van de natuur van Oegstgeest kunnen genieten. Echter, hoe meer wegen, fietspaden en wandelpaden
er aangelegd worden, hoe minder natuur er te genieten valt. De rust verdwijnt en dat was toch een van de
uitgangpunten uit eerdere verkenningsrondes: de natuur en rust bewaren. Juist vanwege die rust zijn er in de
Geesten vanaf 2000 maar liefst 130 vogelsoorten aangetroffen. Het fietspad ten zuiden vóór het kasteel heeft u
na onze inspraak en die van de heer Sturm meer naar het oosten verlegd. Dat heeft als voordeel dat de open
weide gespaard blijft. Mail van de griffier, 11 mei 2020. Echter, in. Afbeelding 3.2 van het bestemmingsplan
zien we toch weer een fietspad dwars over het weiland, aansluitend op de Max Planckweg. Een betere plek is
een westelijke ligging, zo dicht mogelijk langs de bebouwing, vanaf de Niels Bohrweg naar de Valklaan. Dat
heeft als voordeel dat de grote groene weiden zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Het sluit ook naadloos
aan bij uitgangspunt 2 in de Gebiedsvisie (paragraaf 3.1) ‘(Het meest waardevolle in de Geesten zijn): Het
groen en haar natuurwaarde, i.e. de landgoedbiotoop, de parken en het open landschap, zoals vastgelegd in het
beschermd dorpsgezicht, de landgoedbiotoop en het Natuurnetwerk Nederland.’

3.

Houd de weide donker.

Lichtvervuiling is een ernstig probleem voor dieren. Een fel verlicht fietspad, met onverhoopt ook nog eens
foeilelijk rood asfalt, is een hevige inbreuk op de rust en de ruimte. De weilanden tussen Endegeest en de
Wassenaarseweg worden gebruikt door egels, hazen, kieviten, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en groene
spechten, kikkers en padden. Ook broedt er bijna elk jaar de zeldzame boomvalk. We wijzen er bovendien op
dat aan de overkant van de Wassenaarseweg de universitaire sportvelden al voor veel lichtvervuiling zorgen,
waardoor foeragerende vleermuizen het moeilijker hebben gekregen. Als er al een fietspad komt (laten we het
niet hopen), dan zou dit een bescheiden, onverlicht paadje moeten zijn. De hoofdfietsroute gaat immers nu al
via de Nachtegaallaan en het fietspad langs de Wassenaarseweg en de Endegeesterstraatweg.

4.

Schrap het fietspad door park Rhijngeest.

De bezwaren tegen een fietspad ten zuiden van het kasteel gelden nog eens tienvoudig voor een fietspad door
Park Rhijngeest. Dit fietspad zou de wijk Nieuw-Rhijngeest onder de A44 moeten verbinden met de
Endegeesterstraatweg. Het is een echter ontzettend slecht plan om dwars door dat prachtige park, een lust
voor wandelaars, een fietspad te plannen. En dan ook nog fel verlicht met lantarenpalen? Hoe kan een gerichte
gemeente dit zo graag groen wil zijn dit serieus voorstellen! Weg is de rust. Hoe veilig is dat verder - je fietst
toch door een bos. Ons voorstel is om het fietspad door park Rhijngeest te schrappen en een fietsverbinding te
maken die aansluit op de Dirck van Swietenlaan. Deze ligt er feitelijk al en je rijdt dan gewoon om het park
heen zonder het te verstoren.

5.

Ecologisch natuurbeheer.

Uit de bijlagen en eerdere besprekingen blijkt dat het Zuid-Hollands Landschap de natuur gaat beheren op de
Geesten. In onze mondelinge inspraak vroeg de raad of wij hier vertrouwen in hebben. Dat ligt sterk aan de
afspraken die dan met het Zuid-Hollands Landschap gemaakt gaan worden. Willen we een ecologisch beheer
vol met natuurwaarden? Of een cleane, aangeharkte wensnatuur? Op het kaartje staat bij Rhijngeest een
alarmerend woord: ‘opknappen’. Meestal betekent dit dat er rigoureus gehakt, gesnoeid en geschoffeld gaat
worden, waardoor het gebied verarmt. Zonder weelderige ondergroei van planten verdwijnen bijvoorbeeld
grondbroeders en daarmee ook de sperwer en de bosuil, die u ongetwijfeld weleens zult horen als u na een
late raadsvergadering het stadhuis verlaat. Ons advies is om dit beheer ‘ecologisch’ te doen, en in nauwe
samenspraak met deskundigen (als de Adviescommissie Groen en Natuur) een natuurbeheersplan op te stellen
en door de raad te laten vaststellen.
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