Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Secretariaat: Van Oldenbarneveltstraat 34 2334AG Leiden
Website : www.vriendenvandeleidsehout.nl
Email: info@vriendenvandeleidsehout.nl
Intro
Het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief. Dat geldt vooral voor onze leden die geen gebruik
maken van de website en van e-mails. Zij zijn ons even lief als onze andere leden en we
informeren hen ook graag over het wel en wee van het park.
Het park heeft niet te klagen over belangstelling. Zeker tijdens de fraaie herfstdagen blijkt hoe
belangrijk het is voor de mensen uit de buurt, maar ook voor veel andere Leidenaren en mensen
uit Oegstgeest. Met hen allen willen we graag contact houden over de wensen ten aanzien van
het park en we doen ons best om die zelf of in overleg met de gemeente te vervullen. Laat het
ons dus weten als u iets heeft op te merken over onze geliefde Leidse Hout.
Namens het bestuur. Huub Frencken, voorzitter
Groengroep Leidse Hout. Vrijwilligers gevraagd.
De Leidse Hout is aantrekkelijk voor mens en dier en dat willen wij als Vereniging graag zo
houden. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met Theo Jonker, voorman van de hoveniers
in de Leidse Hout. Het beheerplan van het park (zie website voor Beheerplan 2011-2026 )
weerspiegelt enerzijds de visie dat flora en fauna zo min mogelijk verstoord mogen worden (dat
leidt o.a. tot terughoudend snoeibeleid); anderzijds moet het park veilig zijn voor de mens in het
park. Ook zijn er doelstellingen geformuleerd voor de bestrijding van zwerfvuil en vandalisme.
Wij hebben met Theo Jonker besproken of de Vrienden lichte klusjes kunnen doen waar zijn
mannen niet aan toekomen. Theo reageerde enthousiast op ons aanbod en is bereid de
vrijwilligers bij het werk te begeleiden. Het gaat bijvoorbeeld om schoffelen, licht snoeiwerk,
takken opruimen, prullenbakken schoonmaken en vogelhuisjes opknappen.
Theo Jonker zal zorgen voor de benodigde
materialen, het bestuur voor koffie of thee.
We denken aan een cyclus van eens in de 6 a 8
weken, afwisselend door de week en op
zaterdagmorgen.
Ervaring en spierkracht is niet vereist
(mag wel natuurlijk), motivatie is voldoende.
Het bestuur heeft al een keer met veel plezier
"proefgedraaid" met het vlechten van
meidoornhagen bij de brug van Kraan (foto).
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Groengroep Leidse Hout. Vrijwilligers gevraagd. Vervolg.
U kunt zich opgeven als vast lid, maar ook als oproepbaar lid om incidenteel mee te werken.
De komende data voor de werkzaamheden zijn:
Woensdag 29 november van 9.30 tot 12.00
Zaterdag 20 januari 2018 van 9.30 tot 12.00
Opgeven kan bij Lieke van Boven; liekevanboven@hotmail.com of 06-24182879
Openluchttheater Leidse Hout. 2017 een mooi en bewogen jaar.
Wie op de website www.oltleiden.nl kiest voor “foto’s” wordt getrakteerd
op een prachtig beeldverslag van wat er in het seizoen 2017 allemaal voor
moois te beleven viel in het Openluchttheater Leidse Hout. Jammer genoeg
werd de nog géén jaar oude overkapping in brand gezet door vandalen. Gelukkig bleken velen
bereid in de buidel te tasten; twee weken later was dit attribuut weer gebruiksklaar.
Vanaf 2010 organiseerde onze Vereniging vele voorstellingen in het theater en vanaf veel langer
geleden organiseert de Vereniging Raadsherenbuurt er een jaarlijks festijn. Begin 2017 werd de
Stichting Openluchttheater Leidse Hout een feit en neemt zij het initiatief voor een reeks
voorstellingen in het theater.
Het openluchttheater Leidse Hout is van iedereen en is er voor iedereen; dat moet het
uitgangspunt zijn in de programmering. De voorstellingen moeten wel passen in het groene en
stille karakter van die mooie plek. Vanuit die gedachte nodigen we iedereen uit die ideeën en
suggesties heeft wat betreft voorstellingen en evenementen om deze te laten weten.

Het Openluchttheater Leidse Hout is een vrijwilligersproject. Waar dat nodig en financieel
haalbaar is, worden taken uitbesteed aan professionals.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is gewenst!
Het geld dat we binnen krijgen uit toegangsgelden dekt maar een klein deel van de gemaakte
kosten: in 2017 ruim 38.000,-. Het ontbrekende komt van gemeenten, cultuurfondsen en
particuliere bijdragen.
Ook voor het bestuur zoeken we versterking, met name met een penningmeester.
Met de gemeente Leiden wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van het theater: vaste
elektriciteitsaansluitingen, een waterleiding en een permanente berging. Het bestuur van onze
Vereniging wordt daarbij uiteraard betrokken.
Wellicht tot ziens in het Openluchttheater Leidse Hout!
Werner Hendriks, coördinator muziek; hendrikswerner110@gmail.com / 06-50526176
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Hondenrichtlijn
Het onlangs vastgestelde hondenbeleid komt er op neer dat in de Leidse Hout honden mogen
loslopen op de Grote speelweide en dat ze op alle andere plekken moeten zijn aangelijnd. Op
speelplaatsen voor kinderen (zoals vóór het Theehuis) geldt een volledig verbod voor honden,
zelfs voor aangelijnde honden. In de hele gemeente (dus ook in de losloopgebieden) geldt de
plicht om hondenpoep op te ruimen.
Zie: https://www.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-milieu/hondenbeleid-in-leiden/
Ledenadministratie
Onze penningmeester en secretaris leggen nu de laatste hand aan het opschonen van het
ledenbestand. Onlangs hebben zij voor het laatst een herinnering gestuurd naar de leden die tot
nog toe geen contributie hebben betaald.
Is dit van toepassing op U? We zouden het betreuren als u door een vergissing uit ons
ledenbestand zou verdwijnen.
Indien u deze brief via de post heeft ontvangen en u beschikt over e-mail, dan verzoeken wij u
om uw e-mailadres door te geven op info@vriendenvandeleidsehout.nl
Dan sturen wij u onze informatie in het vervolg per e-mail.
Onderhoud van de Leidse Hout
Op 19 oktober vond de jaarlijkse schouw van de Leidse Hout plaats. Samen met Chris de Graaff
(stedelijk beheer) en Theo Jonker ( voorman van de hoveniers Leidse Hout) maakten we de stand
van zaken op. We constateerden dat het
park er mooi bij lag, maar we noteerden
ook enkele verbeterpunten. Zoals de
modderige en rommelige omgeving van
de Waterlelie; de gaten in delen van het
Kosterpad; gevaarlijk loshangende
takken; overbodige bordjes en bakjes;
scheef gezakte bankjes; verkeerd
geplaatste vuilnisbakken; modderige
rondingen bij enkele paden en nog hier
en daar kale plekken op de grote
speelweide.
Voorman Theo Jonker en secretaris Jos Kok

Over dit soort zaken maakten we afspraken. Afspraken over de aanpak door de gemeente en
door de groengroep van onze vereniging. We waren blij te horen dat hovenier Johan Kieft weer
is teruggekeerd in het team voor de Leidse Hout.
Huub Frencken , voorzitter
Natuurexcursies
In 2017 waren / zijn er 4 excursies. Met speciale dank daarvoor aan Ton Gordijn.
De voorjaarsexcursie op 1 april ging over stinzenplanten en mossen. De slootjesexcursie was op
10 juni. Over welke dieren en planten er leven in de slootjes en plassen van de Leidse Hout.
Op 15 september werd voor het eerst een vleermuisexcursie georganiseerd. De vleermuizen
waren goed te horen en voor sommigen ook te zien.
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Natuurexcursies. Vervolg.
Op 29 oktober is nog de najaarsexcursie.
Thema kleurenpracht: paddenstoelen,
blaadjes en vruchten.
Start om 14.00 bij de Waterlelie
(muziektent bij de grote vijver).
Duur: ongeveer 1½ uur.
Op naar 2018.
Jos Kok
Secretaris

Striktere afspraken over evenementen in het park
Van de twee toegestane grote evenementen in het park vond dit jaar alleen Werfpop plaats.
‘Summerjazz’ en ook de beoogde opvolger ‘Zomerjas’ bleek dit jaar niet haalbaar. De norm van
13.000 bezoekers op één moment is niet overschreden. Ook aan de gestelde normen voor geluid
is voldaan en de afspraken over afschermen van kwetsbare plekken en over opbouw en afbouw
van de attributen zijn nagekomen. Gelukkig maar! Tijdens de gebruikelijke evaluatie hebben we
wel gepleit voor een kortere op- en afbouw en kortere afsluiting van (grote) delen van het park.
Om de kans op schade zo veel mogelijk te beperken is een protocol opgesteld over hoe te
handelen vóór, tijdens en na afloop van het evenement. Dat document is tot stand gekomen in
overleg tussen de gemeente, de organisatoren en belangenorganisaties ( waaronder de Vrienden
van de Leidse Hout ). Daarin wordt o.a. het toezicht in alle fases geregeld en wordt vastgelegd
welke maatregelen moeten worden getroffen bij de verschillende weertypes. Ook de wijze van
onderhoud van de speelweide , incl. drainage zal worden verduidelijkt. En er worden duidelijke
afspraken vastgelegd over herstel van eventueel toch opgetreden schade.
De randvoorwaarden voor de grote evenementen in het park, zoals vastgelegd in het
Bestemmingsplan, zijn stevig aangescherpt. Per jaar mogen twee grote en een kleiner
evenement plaatsvinden op de grote speelweide. Voor Werfpop en Summerjazz is het maximaal
toegestane aantal bezoekers vastgelegd (resp. 13.000 en 6.000) evenals de max. toegestane
geluidsniveaus (gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning).
De grote evenementen mogen ieder één dag duren (tot uiterlijk 23:00 uur) en tussen de beide
evenementen dient tenminste een periode van zes weken te zitten.
De organisatoren van ieder evenement zullen bovendien, op basis van een onafhankelijk
ecologisch onderzoek, maatregelen moeten nemen om verstoring van de beschermde
natuurwaarden te voorkomen.
Voor kleinere evenementen moet, net als bij de grotere, een evenementenvergunning worden
aangevraagd. Voor het Openluchttheater (max.12X per jaar) en Waterlelie (max. 40X) gelden
eveneens maximale geluidsniveaus van 75 d(B)A. Dat komt neer op het geluid van kamermuziek
in een kleine zaal; of iets luider dan een normaal gesprek of iets minder dan een telefoonbel.
Wij hopen en vertrouwen er op dat schade en overlast door deze bepalingen in combinatie met
de afspraken in het protocol tot het minimum kunnen worden teruggebracht.
Huub Frencken, voorzitter
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Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie. Geen uitval in 2017.
Wat er ook zij van het weer in de afgelopen Leidse zomer,
als je het verloop van de zondagmiddagconcerten in muziektent
De Waterlelie als maatstaf neemt: een prima zomertje! Alle 20
geplande concerten gingen door. Wie alles nog eens wil nalezen
en bekijken: van de meeste zondagen zijn verslagjes te vinden op
onze website (adres: zie bovenaan deze nieuwsbrief).
Mocht u ensembles kennen die u graag ook eens zou willen horen en zien in de muziektent, laat
het weten. Het moet gaan om amateurs uit de Leidse regio waar een flinke hoeveelheid publiek
voor blijft staan.
In 2017 werden de concerten begeleid door 14 vrijwilligers, die bij toerbeurt in een groepje op
zondagmiddag drie uur van hun tijd spendeerden om alles in goede banen te leiden. Mocht u
deze groep willen versterken, laat het weten aan ondergetekende.
Daarnaast is geld nodig; in 2017 ruim € 4.500,-. Dit is bij elkaar gebracht door de gemeente
Leiden (Oegstgeest levert helaas géén bijdrage) en door een paar bedrijven, terwijl de Vereniging
van Vrienden van de Leidse Hout het restant voor haar rekening nam.
Het Theehuis leverde koffie en thee voor de muzikanten.

Door uw lidmaatschap steunt u de concerten in de Waterlelie. Onze hartelijke dank daarvoor.
Het is ook mogelijk om een donatie te doen op NL93INGB0000114076 t.n.v. Stichting Muziek
Leidse Hout.
Werner Hendriks, coördinator muziek; hendrikswerner110@gmail.com / 06-50526176

Is het wel eens stil in de Leidse Hout?
Ja, gelukkig is het vaak stil in de Leidse Hout. Ik genoot daar bijvoorbeeld van toen ik in het begin
van de zomer ’s morgens rond zes uur in het park liep. In het kielzog van Frits van der Sluis
tijdens een vogelexcursie. De prachtig verstilde sfeer werd slechts onderbroken door fraai
gekwetter en getwitter van de vogels. De zonnestralen speelden laag over de grond en
beschenen de bomen. Het park op z’n best.
Maar het park heeft vele gezichten: een paar uur later klonk er muziek vanuit de Waterlelie en
scharrelden kinderen rond op het speelplaatsje voor het theehuis, holden hardlopers langs,
soms luid pratend hun lijf trainend en lieten wandelaars zichzelf en de hond uit.
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Is het wel eens stil in de Leidse Hout? Vervolg
En ’s avonds vormen zich groepjes jongelui op de bankjes. Allemaal prima, want daar is dit
‘Volkspark’ immers voor bedoeld. Maar bij die bankjes verschijnen soms ook gettoblasters.
Daaruit en uit speakers op de sportvelden klinkt soms veel te harde muziek. Te hard? Wie
bepaalt wat te hard is? De officiële grenzen daarvoor zijn vastgesteld door de gemeente: voor
versterkte muziek is een vergunning nodig. En daarin staan de normen (zie onder
‘evenementen’).
Maar er zijn ook nog persoonlijke smaken. Volgens mij zijn parken ook bedoeld om het ‘normale’
stadslawaai te ontvluchten. Laten we elkaar dat genoegen dus gunnen.
Huub Frencken, voorzitter
Bezoek aan de Haarlemmerhout
Op een mooie zonnige dag in juni hebben wij onze "zusterorganisatie" Vrienden van de
Haarlemmerhout bezocht. We combineerden dit met het afscheid van Freek van Beetz als
secretaris van onze eigen Vereniging. Bij het uitwisselen van ervaringen van beide besturen was
er over en weer veel herkenning, zoals (het gebrek aan) afstemming tussen de diverse
gemeentelijke diensten bij het beheer en de noodzaak van protocollen voor grote evenementen.
We wisselden tips uit. Freek hebben we lof en dank toegezwaaid.
Ook maakten we een wandeling in de Haarlemmer Hout: Rijksmonument en (duidelijk zichtbaar
aan de bomen) een eeuw ouder dan onze eigen Leidse Hout. Tijdens de wandeling, die ons
voerde langs bekende beelden uit de Camera Obscura van Hildebrand, wederom veel
overeenkomsten: enerzijds trots op de schoonheden van park en natuur, maar ook bekende
ergernissen zoals zwerfafval, loslopende honden, fietsers op wandelpaden en vandalisme.
Herkent u die ook? Natuurlijk hebben we het bestuur uitgenodigd voor een tegenbezoek; met
name zo’n mooi en succesvol openlucht theater willen ze ook in Haarlem realiseren. We zijn
voornemens ook met “Vrienden van” andere stadsparken contact te leggen.
Lieke van Boven, bestuurslid
Onze website
Onze vereniging heeft uiteraard een website (adres: zie bovenaan deze nieuwsbrief) waarop u
het nodige kunt vinden aan nieuws en informatie. Ook als daarvoor geen dringende reden is kan
het interessant zijn om de tijd te nemen om allerlei aspecten van de Leidse Hout te verkennen.
Gaat u naar de site dan vindt u bovenaan de homepage een aantal informatierubrieken. Zeker de
moeite waard om te bekijken.
Daaronder enkele nieuwsrubrieken: over natuuractiviteiten in de Leidse Hout, over
muziekvoorstellingen in de Waterlelie, over voorstellingen in het Openluchttheater en
vervolgens over overige activiteiten. Daar vindt u de meest actuele informatie, onder iedere
rubriek kunt u in het archief lezen over activiteiten die al hebben plaatsgevonden, zoals
voorstellingen in de Waterlelie, en voornemens die nog verwezenlijkt zullen gaan worden.
Onderaan de homepage is er de mogelijkheid om kennis te maken met het beheerplan van de
gemeente, een prachtdocument dat zeker het lezen waard is. Daarnaast ook de mogelijkheid om
foto’s betreffende de Leidse Hout te bekijken.
Heeft u nog informatie waarvan u denkt dat het van belang is om op te nemen op de site, stuur
die dan door naar maartenvrieze@gmail.com of info@vriendenvandeleidsehout.nl
Maarten Vrieze, webmaster
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