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Geacht College,
Hierbij zend ik u de zienswijze van de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout op de ter
inzage gelegde concepten voor de Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke
leefomgeving 2020, onderdeel Bomen, Beleidskader met afwegingen voor aanwijzing en
bescherming van bomen en Register ecologische bomen.
We plaatsen een aantal kanttekeningen bij de voorgestelde wijzigingen. Technische
(boomkundige) en juridische aspecten laten we graag over aan deskundigen, zoals de
Milieuraad, Bomenbond, biologe Rinny Kooi en anderen. We vertrouwen erop dat de Raad
gebruik maakt van door experts ingediende adviezen en zienswijzen om tot aanscherping,
verheldering en kwalitatieve verbetering te komen van de Verordening en het bijbehorende
Beleidskader.
De reactie van Vereniging Vrienden van de Leidse Hout spitst zich toe op (de gevolgen voor)
de Leidse Hout. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat veel van onze opmerkingen
doorgetrokken kunnen worden naar andere parken in de Leidse regio. Een consistente en
waar mogelijk integrale aanpak lijkt hier logisch.
We sluiten ons om te beginnen aan bij de waardering die de Milieuraad (advies 26 februari
2021) uitspreekt voor de onderliggende visie en doelstellingen, zoals verwoord in het
Beleidskader: “De milieuraad onderschrijft de noodzaak om het beheer van het Leidse
bomenbestand in een bredere context van ecologische optimalisatie,
biodiversiteitbescherming en klimaatadaptatie te beschouwen”.

Wel plaatst de milieuraad een aantal kanttekeningen met als hoofddoel de elementen
ecologische optimalisatie, biodiversiteitbescherming en klimaatadaptatie (nog) beter en
meer concreet uitdrukking te geven in het Beleidskader en de Verordening.

Dit sluit aan bij onze constatering dat de vertaalslag van beleid naar uitvoering (beheer en
handhaving) niet helder is.
Volkspark de Leidse Hout is gemeentelijk monument en als zodanig als geheel beschermd
tegen aantasting. Daarbinnen zijn de bomen van de Leidse Hout conform de gewijzigde
verordening beschermd als onderdeel van een waardevolle structuur. Zo mag er alleen
worden gekapt bij aantoonbaar veiligheidsrisico of bij een groot maatschappelijk belang (wat
kan dat zijn?). Maar hoe zit het in een waardevolle structuur met snoeien, dunnen, bomen
op waterkeringen? Hier raken wij in de Verordening en Beleidskader al snel de draad kwijt,
verstrikt in percentages, diameters, vergunningsplicht die meldplicht wordt of niet. Voer
voor experts, maar dus ook te veel ruimte voor interpretatie en misverstanden.
Een vastgesteld beheerplan dient volgens de Verordening (artikel 4.1.1.2.2) ten grondslag te
liggen aan bestendig beheer. Wij vinden dat een goede zaak. Als Vereniging hechten wij zeer
aan bescherming van bomen en houtopstand, waar ons inziens regelmatig en noodzakelijk
onderhoud deel van uitmaken.
Wij pleiten ervoor dat beleid, beheer en handhaving integraal worden neergelegd in het
beheerplan, transparant en controleerbaar.
Het huidige beheerplan van de Leidse Hout loopt af in 2026. Dat is een kans. Vrijwilligers van
onze Vereniging, de Groengroep, werken onder leiding van een hovenier van de gemeente
Leiden, mee bij het beheer.
Wij pleiten ervoor dat onze vereniging betrokken wordt bij de evaluatie en de
totstandkoming van een nieuw beheerplan voor de Leidse Hout. Zodat wij (en onze
vrijwilligers en leden) inzicht hebben in het hoe en waarom van bestendig beheer, gericht op
het behoud van ecologische waarde en bevorderen van klimaatadaptatie.
In dit verband ondersteunen wij de aanbeveling van Rinny Kooi in haar Zienswijze om te
komen tot gemeentelijke natuurmonumenten: ‘Hierin zouden alle Leidse parken moeten
worden opgenomen. De gemeente en de inwoners zouden samen moeten bouwen aan zo’n
gemeentelijk natuurmonument. Het Singelpark met een sterke relatie gemeente en burgers
kan in Leiden een eerste aanzet worden voor zo’n gemeentelijk natuurmonument’.
Die sterke relatie tussen burgers, bij monde van onze Vereniging, en de gemeente is er ook
bij het beleid en beheer van de Leidse Hout.
We begrijpen dat niet alles dichtgetimmerd kan worden. Er zullen als gevolg van o.a.
klimaatadaptatie steeds aanpassingen nodig zijn.
Aanbeveling: het instellen van een commissie van onafhankelijke experts, die gevraagd en
ongevraagd advies kan uitbrengen over gewenste of noodzakelijke aanpassingen van het
beleid, maar ook bij het stellen van criteria bij de vertaling van beleid in uitvoering.
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