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Geacht college,
Als leden van de Bomenbond Rijnland ze en wij ons in voor instandhouding, verrijking en herstel van
natuur in de ruimste zin en voor bomen en houtopstanden in het bijzonder. Het doet ons goed te
merken dat in het ontwerp van de Omgevingsvisie uitgebreid aandacht aan dit thema wordt gegeven.
Behoud van het groene karakter van Oegstgeest komt duidelijk naar voren, inclusief de zorg voor
bomen. We herkennen hierin ook de inbreng die wij in meerdere par cipa erondes hebben gegeven.
Wij hebben enkele sugges es om de ambi es concreter te maken en aan te scherpen.

1. Kies voor een diversiteit aan bomen en niet alleen voor esthe ek
In het recente verleden zijn veel bomen gekapt vanwege de rioolvernieuwing. Als Bomenbond
hebben we regelma g de te kappen bomen nagegaan en een enkele boom kunnen redden, door te
verzoeken of een rioolbuis net enkele meters opgeschoven kon worden.
De nieuw geplante bomen zijn echter allemaal van dezelfde soort en zelfs dezelfde gene sche
a omst. Deze keuze komt vanuit een tradi e om meer op esthe ek te le en dan op biodiversiteit.
Stedelijk ontwerpers kiezen éen laan of straat met dezelfde bomen. Dat maakt ze echter kwetsbaar
voor parasieten en ziekten, die van de ene naar de andere boom kunnen overspringen. Andere
nadelen zijn: gelijk jdige bloei (dus geen spreiding die guns g is voor bestuivers) en gelijk jdig
bladval (overlast). Verder zullen de bomen ook te zijner jd allemaal tegelijk vervangen moeten
worden, als ze groot worden geacht voor de betreﬀende straat. Helaas is dat vaak al na 40 of 50 jaar
het geval. Een eerste stap zou kunnen zijn om bij langere straten per straatdeel verschillende
boomsoorten te kiezen.
Ons verzoek is dan ook, bij een rij nieuw te planten bomen, meerdere soorten bomen te planten en
ook van verschillende lee ijden. Eventueel kunnen de bewoners van een nieuwe straat meedenken
over de keuze, of kiezen uit een aantal voorgeselecteerde bomen. Dat vergroot de binding met de
boom vlak voor hun deur, wat kan leiden tot een betere zorg: spontaan water geven bij droogte
bijvoorbeeld.

2. Treed in overleg met de gemeente Teylingen over de Elsgeester polder
Terecht meldt u het ‘waardevolle grasland' van de Elsgeester polder. Het is een van de weinige
gebieden van Zuid-Holland waar nog de veldleeuwerik, de patrijs en de gele kwikstaart in redelijke
aantallen voorkomen. De Elsgeester polder ligt echter voor het grootste deel op grondgebied van de
gemeente Teyllingen. Beschermen van de weidevogels is alleen mogelijk als dit integraal, dus vanuit
beide gemeenten gebeurt.

3. Behoud het hout
Het is ons niet bekend wat er gebeurt met het hout van de gekapte bomen in Oegstgeest, zowel in de
openbare ruimte als op landgoederen of par culiere gronden. Wel hebben we een sugges e hoe met
dit hout om te gaan.
Oegstgeest zou een bijdrage kunnen leveren aan de het verlagen van de CO2-concentra e in de
atmosfeer door het hout te gebruiken. Uitgangspunt zou in dat geval moeten zijn om het hout van
gekapte of omgevallen bomen zodanig te gebruiken dat de koolstof daarin zoveel en zo lang mogelijk
opgeslagen blij . Hierbij dient ‘lokaal’ steeds voor te gaan. Dit reduceert het energieverbruik voor
verwerking, behandeling en transport.
Concreet laat dit uitgangspunt zich vertalen naar een priorisering in het gebruik van ‘dood’ hout:
1. Gebruik het hout voor bouwwerken, denk aan houtbouw of houtskeletbouw, hekken,
klimtoestellen en bruggen, in de gemeente Oegstgeest of in de regio.
2. Gebruik het hout voor voeding en beschu ng van dieren als hou orren en spechten
(‘teruggeven aan de natuur’). Laat boomstammen liggen of kap dode bomen niet op plekken
waar ze geen gevaar kunnen vormen.
Als dit niet mogelijk is: gebruik het hout dan in elk geval als nu ge brandstof in ‘schone’
verbrandingsfaciliteiten met een hoog rendement.
Ons voorstel is de omgevingsvisie en met name de tekst over de thema’s Duurzaamheid en Groen en
Water in lijn met de bovenstaande punten aan te passen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit mogelijk
ook een aanvulling op deze onderliggende documenten inhoudt: ‘De toekomst is nu; duurzaam
Oegstgeest’ en ‘Beleidsplan Groen & Water’.

Wij zien uit naar uw reac e op deze zienswijze en zijn graag tot een nadere toelich ng in een gesprek
bereid.
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