Verslag van de 33ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de
Leidse Hout op 9 maart 2017

Aanwezig: - het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout:
Huub Frencken, Freek van Beetz, Jeroen Visser, Werner Hendriks en de leden:
Chris Maas Geesteranus, Eep Francken, Jan Reedijk, Eppo Vroom, Jasper Radder, Jos Kok,
Peter Floor, Friso Versluijs, Jan Schipperijn, Maarten Vrieze, Lieke van Boven, Ton Gordijn,
Lenie van Gorkum, Veronique Hendriks.
afgemeld: Ton Staphorst, Peter van Helsdingen, G.Schalekamp, Y.Ulrich, W. de Koning.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom en in het bijzonder de
inleiders van vanavond: Marcel Betgen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rick
Chaudron van de gemeente Leiden(over de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot
het waterbeheer in de Leidse Hout) en Dick Vos gemeenteraadslid en auteur van o.a. “Dieren in
de Stad” en “Natuur in de stad”.
2. Het waterbeheer in de Leidse Hout
De sheets van de presentatie zijn te vinden in het document “Waterbeheer in het Leidse Hout
presentatie 9 maart 2017” op onze website (waar ook dit verslag staat).
Het waterbeheer in de Leidse Hout valt grotendeels onder de gemeente, die verantwoordelijk is
voor de overige watergangen.
Het waterschap gaat over de primaire watergangen.
De gemeente is dus aanspreekpunt voor het waterbeheer in de Leidse Hout.
Vanwege de wet modernisering waterschapsbestel moet de gemeente haar taken overdragen
aan het waterschap. Overleg over de wijze waarop is gaande.
De overdracht zal geregeld worden in het Watergebiedsplan. De VVLH zal betrokken worden bij
de opstelling daarvan.
Uit vragen en opmerkingen blijkt dat de VVLH zich zorgen maakt over het verdwijnen van
specifieke kennis van de gemeente.

3. Presentatie
Dick de Vos presenteert zijn boekje “Dieren in de stad”.
4. Het verslag van de 32e ALV op 29 maart 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
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5. Terugblik op 2016
De voorzitter blikt terug op ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar.
Zie bijlage “Vrienden van de Leidse Hout: Jaaroverzicht 2016” bij dit verslag.
De voorzitter roept de leden op om onregelmatigheden als vandalisme, loslopende honden,
fietsen op daartoe niet bestemde paden, consequent te melden. Pas dan zal de gemeente actie
ondernemen. Politie: 0900 8844 (SMS) en klachtenlijn (evenementen): 071 5167015.
6. Financieel verslag
De financiële stukken worden rondgedeeld.
De penningmeester geeft een toelichting, o.a. op het tekort van de uitvoeringen in het
Openluchttheater.
•
•
•
•
•
•

De leden gaan akkoord met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse contributie naar
€ 15,-.
Voor nieuwe leden die gebruik willen maken van de ‘eenmalige levenscontributie’ wordt
het te betalen bedrag hiervoor vastgesteld op € 250,-.
De inning van de contributie zal voortaan per onderscheiden jaar plaatsvinden.
Als leden ook na een herhaalde oproep tot betaling van de contributie geen reactie
geven, dan zullen zij uit het ledenbestand worden verwijderd.
De kascommissie beveelt aan om in het vervolg de administratie van de Vereniging en
de stichtingen die onder de Vereniging vallen strikt gescheiden te voeren. De commissie
stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt daar mee in.
De samenstelling van de nieuwe kascommissie wordt : Freek van Beetz en Ton Gordijn.

7. Begroting 2017
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde begroting.

8. Samenstelling bestuur
De voorzitter neemt met waarderende woorden afscheid van secretaris Freek van Beetz.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jos Kok als zijn opvolger. Lieke van Boven
en Maarten Vrieze, die beiden al een tijdje ‘meedraaien’, worden benoemd tot nieuwe
bestuursleden. Maarten zal zich over de website ontfermen en Lieke o.a. met het opbouwen van
een ‘groengroep’ voor (lichte) taken in het park waar de gemeenten niet aan toekomt en voor de
weer op te pakken natuurpaden voor leerlingen van scholen.
9. Plannen voor 2017 en volgende jaren
• Voor de groengroep hebben zich inmiddels 6 mensen aangemeld.
• Ton Gordijn organiseert ook dit jaar weer een viertal natuurwandelingen:1 april, 10 juni,
15 september en 29 oktober. Voor een nadere toelichting: zie website. Er is ruimte voor
aanmelding als gids ( die zal worden opgeleid/begeleid door Ton).
• Dit jaar zij 19 concerten in de Waterlelie gepland. Vanaf 7 mei tot 17 september.
• De vereniging blijft zich inzetten voor onderhoud van het park, informatie over en in het
park en het in goede banen leiden van evenementen.
• De vereniging probeert overlast van loslopende honden (waar dat niet is toegestaan) en
fietsers (waar dat niet is toegestaan) tegen te gaan. Het melden van overtredingen (zie
ook punt 5 van dit verslag) kan er toe bijdragen dat handhaving wordt versterkt.
• De vereniging gaat haar ledenbestand actualiseren. Leden die structureel niet betalen
zullen worden geschrapt.
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•

Ideeën voor verbeteringen in het park graag melden bij het bestuur op:
info@vriendenvandeleidsehout.nl

10. Rondvraag
Friso Versluijs licht toe dat tot dusver de ontwikkelingen rond de plannen met betrekking tot het
“Bos van Bosman”, als een succesverhaal kunnen worden gekenschetst, maar dat recente
wijzigingsvoorstellen tot zorgen aanleiding geven: voorstellen tot bouwvolume-uitbreiding
dreigen afbreuk te doen aan de eerder gemaakte afspraken rond bescherming van flora en
fauna. Hij blijft, ook namens de vereniging, die ontwikkeling nauwgezet volgen.
Chris Maas Geesteranus verzoekt om onze hulp bij het opzetten van een vergelijkbare
vereniging in Amersfoort. De voorzitter zegt hiertoe gaarne bereid te zijn.

Freek van Beetz
Secretaris
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Bijlage: Vrienden van de Leidse Hout: Jaaroverzicht 2016
Leden
• De ledenadministratie is geüpdatet ( gezamenlijk actie van secr./penningmeester). In totaal
ca. 280 leden; daarvan 160 met email en 120 zonder email adres.
• In ’15 en ’16 enkele tientallen nieuwe leden.
• Contributie-inning verstevigd.
• We proberen de banden met de wijkverenigingen te versterken, zodat we indien nodig
samen kunnen optrekken en voldoende ‘handen aan het park’ kunnen stimuleren.
Bestuur
• Afscheid van Pim Mineur als webmaster en bestuurslid.
• Gelukkig meldde Maarten Vrieze zich als zijn opvolger.
• Lieke van Boven, reageerde positief op het verzoek om toe te treden tot het bestuur.
• Freek meldde dat hij zijn taak als secretaris graag wil overdragen. Neemt vandaag afscheid.
Onderhoud van de Leidse Hout
De gemeente en vooral stedelijk beheer onderhoudt het park.
Johan Kieft ( een van de groenmannen van DZB), die zich heel lang heeft ingezet voor de
Leidse Hout , heeft besloten elders in de stad te gaan werken. Het bestuur heeft hem bedankt
voor goede diensten.
Theo Jonker heeft Rob opgevolgd als voorman van de groenmannen. Hij zet zich met een
steeds kleiner wordende groep in voor een helaas als maar groter wordend beheergebied. Een
van de gevolgen daarvan is dat steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed.
Ook in aansturing zijn wijzigingen: Chris de Graaff als operationeel manager.
Met hem en Johan van Velzen heeft het bestuur geregeld overleg en de jaarlijkse schouw van
het park.
Dat overleg is coöperatief, maar houden nog vele van de wensen uit het ‘Zwartboek’ 15. Dat
gaat vooral over: Het verbeteren van de omgeving van de Waterlelie; plaatsing van grotere
prullenbakken op bepaalde punten; openbaar toilet in bijgebouw en opbergruimte voor spullen
van voor de Waterlelie ; de bewegwijzering en het versterken van het toezicht/handhaving.
Het bestuur roept daarom op om ongeregeldheden te blijven melden bij de politie (0900-8844) of
bij de evenementenklachtenlijn ( 071-5167015). Alleen dan ontstaat bij die instanties een beeld
van de ernst van de situatie en kan worden opgetreden.
De monumentale banken worden onderhouden door leerlingen van het Bonaventuracollege
Boerhaavelaan. In ’16 niet van gekomen. Maarten heeft afgesproken dat dat in ’17 wel zal
gebeuren.
Groengroep: in ’16 nog niet operationeel, maar komt in ‘17.
Natuurexcursies Leidse Hout
Gelukkig heeft Ton Gordijn, samen met enkele anderen, de traditie van natuur-excursies in het
park weer opgepakt. Zeer de moeite waard. En toename van aantal deelnemers, met
paddenstoelen als topper.
Ton schrijft achtergrondinformatie; onlangs over bodemgesteldheid. ( zie website onder natuur).
Openluchttheater
Na een evaluatie van de pilot ’15 ( van zes voorstellingen) is in de maanden juni-sept. een
volledig programma van elf voorstellingen geboden. Zeer gemêleerd van klassieke muziek,
locatietheater van o.a. de Veenfabriek, tot diner, cabaret en circus. Artistiek zeker geslaagd
maar veel kostbaarder dan we hadden begroot. De productieleiding en de faciliteiten bleken veel
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duurder. Aan de inkomstenkant ook een tegenvaller doordat in de voorstellingen gemiddeld
minder dan 200 toeschouwers ( waarmee in de begroting was gerekend) aanwezig waren. Dat
verdient geen schoonheidsprijs en dat hadden we anders moeten organiseren.
Met als gevolg dat het uit de erfenis gereserveerde bedrag voor muziek , openluchttheater en
voor andere activiteiten veel sneller is uitgeput dan was begroot. In het bestedingsplan voor het
voorschot op de erfenis, was €50.000 gereserveerd voor een periode van acht jaar. Daarvan is
€ 48.000 besteed in veel sneller tempo van 5 jaar. Met het gevolg dat alleen nog bijna € 2.000,over is voor bijdrage aan de concerten in de Waterlelie en € 7.500,- voor verfraaiing van de
Leidse Hout.
Al vóór dat deze financiële informatie bekend was, had het bestuur al besloten dat de VVLH in
het vervolg niet meer risicodragend wil zijn voor het Openluchttheater. Daarvoor een aparte
Stichting in het leven geroepen, los van de VVLH.
Zeventien muzikale feestjes in de Waterlelie
De concerten op zondagmiddag in de Waterlelie blijven zich verheugen in steeds grotere
populariteit. Ook in 2016 was er weer heel veel belangstelling van vooral
amateurgezelschappen en ook de publieke belangstelling voor de concerten was groot.
Ook zat het weer erg mee. En de organisatie o.l.v. van Werner en inzet van de vrijwilligers
zorgden voor de rest. De sponsoring door de gemeente, enkele bedrijven en inzet van middelen
van onze vereniging maakten het financieel mogelijk.
Bestemmingsplan voor evenementen in de Leidse Hout
Na lang aandringen, heeft de gemeenteraad in september ’16 eindelijk bestemmingsplan m.b.t.
evenementen in de Leidse Hout vastgesteld. In het kort komt dat neer op:
• op de grote speelweide mogen per jaar een klein en twee grotere ( Summerjazz en Werfpop)
evenementen plaatsvinden.
• In het openluchttheater zijn maximaal twaalf kleine voorstellingen toegestaan.
• Bij de Waterlelie en het theehuis zijn max. 40 concerten e.d. toegestaan.
• Voor ieder van de evenementen is een acceptabel geacht geluidsniveau en max. acceptabel
aantal bezoekers afgesproken.
Mede door de ernstige schade die was ontstaan door Summerjazz, wordt in overleg met alle
betrokkenen ( waaronder de VVLH) een protocol opgesteld: over hoe te handelen bij opbouw,
tijdens en afbraak van grote evenementen in de Leidse Hout. Daarbij worden drie weerscenario’s gehanteerd. Ook worden de verschillende verantwoordelijkheden beter gedefinieerd.
De gemeente legt er (sinds enkele maanden) de laatste hand aan.
Overigens ontving de VVLH van Groen Links een groen lintje voor het bereikte optimum tussen
natuur en cultuur.

Huub Frencken
Voorzitter
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