Bomenbond Rijnland: Jaarverslag 2021
2021 was het tweede coronajaar; daarom was er geen fysieke ALV in de eerste helft van dat jaar. Het bestuur
heeft daarom in januari schriftelijk akkoord gevraagd (en gekregen van 48 leden) voor de begroting 2021. Het
hele jaar was het onzeker of er we alsnog fysiek konden vergaderen. Uiteindelijk werd in december 2021 een
digitale ALV gehouden. Ondanks de beperkingen als gevolg van de covid-maatregelen is de Bomenbond
Rijnland zeer actief geweest in allerlei overleggen. Niet alleen door bestuursleden maar ook door een groeiend
aantal actieve vrijwilligers die met verve een adviseursrol vervullen. Van oudsher zijn we sterk geconcentreerd
op Leiden, maar in deze gemeente is er ook het meest aan de hand.
Leiden
Leiden: Kapvergunningen
We maakten eind 2020 bezwaar tegen de kap van zes dennen op de Annie van Hattemstraat (helaas oordeelde
de bezwarencommissie negatief) en eind 2021 tegen de kap van twee platanen op de Spreeuwenplaats waar
de motivering volgens ons onvoldoende was. In deze zaak is via bemiddeling begin 2022 overeengekomen
slechts één van de twee platanen te kappen, omdat bij deze boom de kans van schade aan de fundering te
groot werd geacht. N.a.v. onze zienswijze op de kapaanvraag voor 38 bomen op de tuinvereniging
Oostvlietpark is dit aantal fors teruggebracht.
Leiden: Lobby, participatie en inspraak.
Mede door allerlei rioolvernieuwingen en herinrichtingsplannen lijkt het wel of heel Leiden op de schop gaat. In
veel gevallen betrekt de gemeente de Bomenbond vooraf in het traject, zodat we kunnen meesturen in de
gewenste richting. Doel is uiteraard, zoveel mogelijk bomen en groen te sparen. We deden dat door
voorverkenningen met ambtenaren, schrijven van zienswijzen en formele inspraak, en lobby naar raadsleden
en college.
Zo participeerden we actief mee in de Gasthuiswijk fase I, en de Hoge Mors fase II, de keuzes t.a.v. de fietsbrug
aan het Werninkterrein, De Geus en de fietsstraat Haagweg Zuid, Sportpark De Vliet, Professorenwijk Oost fase
I, het indoor Sportcentrum aan de Telderskade, Bizetpad, Haagweg Zuid (Gasthuiswijk IV), Houtkwartier Oost
en Vogelwijk, Jan van Houtkade, inrichting Kaasmarkt en enkele kleinere projecten.
Om er één van uit te lichten: op de Kaasmarkt dreigden alle monumentale platanen plaats te moeten maken
voor nieuwbouw langs de kade van de Oude Rijn. De Bomenbond heeft ingesproken en een aantal
omwonenden hebben een scenario uitgewerkt zonder kadewoningen, waarin de grote platanen bij de entree
én de lindes langs het water gespaard blijven. Een raadsmeerderheid is hierin meegegaan. De lobby heeft dus
succes gehad. Samen met de platanen op het plein in het midden dragen de platanen straks bij aan een mooi
nieuw groen plein in de Leidse binnenstad!
Al deze activiteiten waren ondenkbaar zonder de inzet van onze vrijwilligers. Zo houdt Anne Sytske Keijser de
ontwikkelingen rond het compensatieplan Rijnlandroute, het Leidse wegennet en de nieuwbouw in het Bio
Science Park nauwlettend in de gaten. Jaap Bierman doet hetzelfde voor de Lammenschans en omgeving.
Sancia Vermeulen heeft samen met andere bewoners van de Melchior Treublaan de aanzet gegeven voor een
door ProRail betaald en uit te voeren beheerplan langs het hele spoortracé Leiden Lammenschans – Leiden CS.
Pieter de Krom schreef een zienswijze op het bestemmingsplan Ypenburgbocht en Tessa Viragh en anderen
ondersteunden het voornemen van college om veel nieuwe bomen in de stad aan te planten met de resultaten
van een eerste inventarisatie van mogelijke plekken voor nieuwe bomen1. Barbara Gravendeel was in 2021
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onze steun en toeverlaat in het gebied rond de Telderskade waar de nieuwbouw van de sporthal en de
Leonardoschool helaas ook tot de nodige bomenkap heeft geleid.
Leiden: Referendum Roomburgerpark
De Bomenbond heeft zich aangesloten bij de NEE-stem bij het referendum over een vierde hockeyveld in het
Roomburgerpark. Als partij kregen we een forse subsidie waarmee we een animatie hebben laten maken. Met
succes: een grote meerderheid (66%) stemde tegen het collegeplan. Veel leden van de Bomenbond hebben
hier ook actief campagne voor gevoerd.
Bomenbeleid
Na een intensief lobbytraject, waarbij de Bomenbond samenwerkte met een groot aantal particulieren, is de
nieuwe Bomenverordening in Leiden helaas vrijwel ongewijzigd aangenomen. Bomen in de openbare ruimte
hebben nu een stuk minder bescherming: zo waren de bomen in de aangewezen waardevolle boomgebieden
beschermd vanaf een stamdiameter van 9,5 cm, dat is in de nieuwe verordening 14 cm geworden . Een
lichtpuntje is dat voortaan alle waardevolle bomen (dat zijn bomen die of dikker zijn dan 50 cm én in het
Register Ecologische Bomen zijn opgenomen, dan wel alle andere bomen met een stamdiameter groter dan 80
cm, de zogenoemde monumentale bomen) in particuliere tuinen beschermd zijn. Ze mogen alleen worden
omgehakt met een vergunning, maar we weten uit het verleden dat zo'n vergunning snel verleend wordt.
Op 22 februari jl. verscheen het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden – Leiderdorp over haar
onderzoek naar het Leidse Bomenfonds. De verbijsterende conclusie luidt: “De Bomenverordening en het
Bomenfonds garanderen onvoldoende dat compensatie van gekapte bomen plaatsvindt. Hierdoor is in de
afgelopen jaren het bomenbestand in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin verslechterd. Redenen hiervoor
zijn te vinden in de onduidelijke formulering van de Bomenverordening, maar ook in de uitvoering van dit
bomenbeleid.” Het college van B&W heeft n.a.v. dit rapport een aantal verbeteringen in de uitvoering
toegezegd.
Oegstgeest
Sinds 2021 zitten we weer, als een van de groene organisaties, ‘aan tafel’ in Oegstgeest. Zo werden we
gevraagd om deel te nemen overleg over het Nieuw beleid Groen en Water. Daar hebben wij vooral gepleit
voor de aanleg en het behoud van aaneengesloten stukken groen (corridors).
Ook hebben we voor de tweede maal zienswijzen en inspraak geleverd over het bestemmingsplan van de
Geesten. Ten opzichte van de oude plannen zijn er (mede door onze inbreng) enkele verbeteringen
aangebracht, maar per saldo loopt de natuur groot risico. Dit komt met name door de plannen en vooral de
werkwijze van nieuwe eigenaar, de Oudendal groep, die niet zal aarzelen om een maximaal aantal villa’s te
bouwen op het landgoed. Om die reden hebben we ons begin 2022 aangesloten bij het beroep dat Stichting
Behoud Wilhelminapark en Geesten heeft aangespannen bij de Raad van State.
Na een jarenlange discussie heeft de gemeente Leiden eind 2020 besloten een omgevingsvergunning te
verlenen voor een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in
Leiden. Deze mondt uit bij de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest en gaat door een verruigd stukje natuur. De
Bomenbond heeft daarom bezwaar aangetekend tegen de vergunning maar is niet in beroep gegaan bij de
rechtbank tegen de afwijzing van ons bezwaar omdat we de kans op succes uiterst gering achtten. Ons
Oegstgeester lid Pam de Groot heeft hier de kar getrokken en alle te kappen bomen gecontroleerd.
Voorschoten
Jarenlang waren we niet actief in Voorschoten. Met het aantreden van een bestuurslid uit die gemeente is dat
veranderd. Grootste dossier het bestemmingsplan voor Huize Bijdorp, waarmee de gemeenteraad, ondanks
eerdere beloften (‘groen blijft groen’) akkoord is gegaan. Als Bomenbond zien we dat hier kostbare natuur
wordt opgeofferd aan 12 villa’s die gebouwd gaan midden in het terrein. We hebben een juridisch
onderbouwde zienswijze geschreven en daarna bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Wel zijn we in
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2022 gesprek gegaan met de Congregatie om te bezien of er garanties gegeven kunnen worden om
natuurschade te beperken.
Leiderdorp
De communicatie met de gemeente Leiderdorp is sinds 2018 beëindigd omdat de Bomenbond niet meer voor
het groenoverleg werd uitgenodigd. Enkele leden zijn nog wel actief en maakten bezwaar tegen de
onverwachte kap van een es wegens essentaksterfte. We zijn achter de procedures aangegaan om vast te
stellen wanneer ‘noodkap’ echt nodig is.
Bestuur en vereniging
In 2021 traden Bea Hoogheid af als secretaris en Jacques van der Hofstede als penningmeester. Op de digitale
ALV december 2021 is Bea Hoogheid wegens haar jarenlange inzet met algemene stemmen benoemd tot
erelid. Ze is gelukkig wel actief gebleven als (zeer actieve) vrijwilliger, met name op de Leidse dossiers. Als
nieuwe bestuursleden traden toe Astrid Roquas (penningmeester) en Peter de Bolster (aanspreekpunt
Oegstgeest en om verbetervoorstellen in de organisatie te adviseren). De overige bestuursleden per 31-122021 zijn Monique Lamers, Dick de Vos (secretaris) en Arjan Korevaar (voorzitter).
Leden
Het beleid om geleidelijk te groeien naar 500 leden werpt zijn vruchten af. Zonder echte campagne, maar
alleen via mond-tot-mond-reclame, groeide het aantal leden in het verslagjaar van 200 naar 231 leden eind
2021.
Communicatie / PR
Van de belangrijkste activiteiten werd verslag gedaan op de site van de Bomenbondrijnland.nl en in de
Nieuwsbrief, die in 2021 driemaal verscheen.
Inkomsten en Uitgaven 2021
Door het groeiend ledenaantal was het totaal aan donaties en giften (bijna € 4000) wederom hoger dan
begroot (€ 3300). Aparte vermelding verdient een bedrag van € 4073,-- dat werd besteed aan een animatie
voor het referendum Roomburgerpark. Dit bedrag werd gefinancierd door een subsidie van de gemeente
Leiden à € 2799,90 en een bijdrage van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark van € 2173,20.
De uitgaven waren minder dan geraamd doordat we in dit tweede coronajaar wederom geen fysieke
bijeenkomsten konden plannen. Ook de juridische kosten bleven sterk achter bij de ramingen (€ 1500).
Het gevolg daarvan is dat het banksaldo eind 2021 was opgelopen van € 5572 naar € 8534.
Opgesteld door het bestuur op 19 augustus 2022
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