
Laat Park Schakenbosch leven!

De kwaliteit van de leefomgeving in stedelijke gebieden in Nederland staat  
onder druk. Luchtvervuiling door hoge concentraties fijnstof, stress door  
geluidsoverlast en te weinig ruimte voor rust en ontspanning. 
Dit heeft grote impact op de gezondheid en het welzijn van mensen.  
Verdichting, bebouwing en verkeer spelen hierin de belangrijkste rol.

Ondanks deze zorgwekkende ontwikkelingen wordt er in de gemeente Leidschendam-Voorburg veel 
nieuwbouw gerealiseerd. The Mall of the Netherlands opent in 2019 de deuren met de prognose 
12 tot 14 miljoen bezoekers te trekken. Rondom het Damcentrum is de bouw in volle gang en in de 
groengebieden aan de rand van Leidschendam staan diverse woonwijken gepland. Kortom: nog meer 
verkeer en minder natuur. Factoren die van grote invloed zijn op het leefklimaat in onze gemeente.

Tijdens de Denkt-U-Mee-sessies in 2017 hebben de inwoners van Leidschendam-Voorburg hun 
zorgen geuit en daarbij aangegeven dat voor hen de onderwerpen leefbaarheid in de wijken, milieu en 
duurzaamheid en verkeer en vervoer prioriteit hebben.

Om die reden vragen wij aandacht voor de invulling van geplande projecten in de groengebieden, en 
met name in het gebied Schakenbosch en de nabije omgeving.

Schakenbosch is een cultuurhistorisch park van onschatbare waarde voor de gemeente en haar 
inwoners. Het is een overgangsgebied tussen stad en land, rijk aan flora en fauna, dat ruimte biedt voor 
rust en ontspanning. De grote hoeveelheid bomen heeft een belangrijke luchtzuiverende werking. 

De ruimte die nu is gepland voor de ontwikkeling van 325 woningen heeft onomkeerbare gevolgen 
voor de kwaliteit van zowel het park als de leefomgeving van omwonenden en inwoners van de 
gemeente, omdat:

• de luchtvervuiling verergert door de toename van de hoeveelheid mensen en verkeer 
 en de vermindering van het groen; vooral de toename van fijnstof PM 2,5 is levensbedreigend,  
 omdat daarvoor geen veilige marge bestaat;
•    geluidshinder zal toenemen (de geluidsnorm op de Veursestraatweg t/m kruising Noordsingel  
 wordt al jaren overschreden);
• de verkeersdruk op de Veursestraatweg nog hoger wordt, waardoor de bereikbaarheid 
      van de gemeente verslechtert;
• ruimte voor natuurlijke ontmoetingen, rust en ontspanning verdwijnt;
• de biodiversiteit in en rondom het park ernstig wordt aangetast.

Voor behoud van de kwaliteit van het park en het waarborgen van een gezonde en duurzame 
leefomgeving voor de omwonenden, geven wij onderstaande aanbevelingen aan de leden van  
de gemeenteraad.

1.  Laat onderzoeken inzake het milieu (MER, Flora & Fauna) integraal en zorgvuldig verlopen,  
 dus normering en uitkomsten per samenhangend gebied beoordelen en niet per  
 bestemmingsplangebied afzonderlijk, waarbij ook rekening wordt gehouden met  
 toekomstige ontwikkelingen.
2.  Neem een besluit ten aanzien van het bestemmingsplan en de ontwikkeling van  
 het gebied op basis van de integrale Milieu Effect Rapportage (MER). 
3.  Geef alleen goedkeuring aan een plan dat de integrale MER positief beïnvloedt.
4. Beperk de bebouwing op heel Schakenbosch, incl. het GGZ- en JGZ terrein tot 25.500 m2;  
 (dit was in 2010 de omvang van de bebouwde oppervlakte op het hele terrein) en maximeer de  
 hoogte van de gebouwen op 9,90 m (bestaande hoogte) om het karakter van het park te behouden.
5.  Houd het gebied verkeersluw.
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Kort samengevat verzoeken wij de gemeenteraadsleden uitsluitend op basis van een actueel, integraal 
MER-rapport, zodanige besluiten te nemen dat door beperking van woningbouw en verkeer de 
kwaliteit van park Schakenbosch en een gezonde leefomgeving van omwonenden ook volgens de 
laatste inzichten gegarandeerd is. 

De beslissing tot volbouwen is eenvoudiger dan het oplossen van voorspelbare toekomstige problemen 
voor de inwoners van onze gemeente. Om die reden pleiten wij voor een beleid dat in plaats van 
economisch gewin op de korte termijn recht doet aan de optimale leefbaarheid voor de inwoners op 
de langere termijn.

De woorden uit de Nieuwjaarstoespraak 2018 van de burgemeester zijn ons dan ook uit het hart 
gegrepen: laten we samen bouwen aan een gezonde en duurzame leefomgeving in een gemeente 
waar het prachtig wonen is!

 Dit manifest is een initiatief van Behoud Park Schakenbosch,
 namens ondergetekenden:

 Cees Oosterbeek (omwonende) - ceesoosterbeek@hotmail.com
 Wout van Soest (Stichting Dierenweide) - woutvansoest@outlook.com
 Tjaard de Vries (omwonende) - tjaarddevries@me.com
 Karen de Mos (omwonende) - info@behoudparkschakenbosch.nl
Januari 2018 Willy Smit (omwonende)

Het manifest ondertekenen? Klik dan hier.

behoudparkschakenbosch.nl   /   info@behoudparkschakenbosch.nl     

G BehoudParkSchakenbosch   /   T @PSchakenbosch
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https://petities.nl/petitions/laat-park-schakenbosch-leven?locale=nl
www.behoudparkschakenbosch.nl
https://www.facebook.com/behoudparkschakenbosch/?ref=bookmarks
https://twitter.com/PSchakenbosch

