Protocol gebruik Leidse Hout ten behoeve grote evenementen in de Leidse Hout
Vastgestelde versie 7 juli ‘17
Inleiding
Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met de Vrienden van de Leidse Hout, Wijkvereniging
Houtkwartier, Stichting Leidse Hout Monumentwaardig, de organisatoren van de evenementen
Werfpop en Summerjazz en de gemeente met als doel vast te leggen hoe de Flora en Fauna van de
Leidse Hout rondom evenementen zoveel mogelijk wordt gerespecteerd en hoe zoveel mogelijk wordt
voorkomen dat er schade ontstaat aan het park door (deze) evenementen.
De in dit protocol gemaakte afspraken gelden niet alleen de genoemde twee evenementen maar ook
voor alle grote evenementen in de Leidse Hout.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan evenementen Leidse Hout is uitgangspunt voor het gebruik van de Leidse Hout
voor evenementen. Het bestemmingsplan is te vinden op:
https://gemeente.leiden.nl/projecten/ruimtelijke-ordening/evenementen-leidse-hout/
Schouw en toezicht
Nulmeting
wat: een opname van het park voordat de organisator gaat opbouwen.
wie: toezichthouder ter zake deskundig of operationeel manager, wijkbeheerder evenementen,
organisator: geeft bindend advies.
rapportage: ja, met daarin de foto’s en tip/voorwaarden voor het gebruik van het park
Voorschouw
wat: een opname van het park tijdens de opbouw, meestal gepland op de laatste dag van de opbouw.
wie: tuinman/opzichter of operationeel manager, wijkbeheerder evenementen, organisator
rapportage: ja, met daarin de foto’s en voorwaarden, wijzigingen voor het gebruik van het park
Naschouw
wat: een opname van het park na het evenement. Dit wordt gepland op de datum en tijd die in de
evenementenvergunning wordt genoemd als opleverdatum.
wie: tuinman/opzichter of operationeel manager, wijkbeheerder evenementen, organisator
rapportage: ja, met daarin de foto’s en afspraken die gemaakt zijn over eventuele schade.
Controle tijdens het festival:
wat: dagelijks toezicht door tuinman/opzichter Geeft tips over gebruik van het park.
wie: tuinman of opzichter of operationeel manager, wijkbeheerder evenementen, organisator
rapportage: nee, als er zaken zijn die door de operationeel manager of wijkbeheerder moeten worden
opgepakt dan neemt deze direct contact op met organisator.
Contact tijdens op- en afbouw en evenement
wat: bij problemen, weersveranderingen of het vragen over schades neemt de organisator contact op
met de evenementencoördinator 06 54653094.
Schade
De schade aan het festivalterrein en het backstageterrein die de organisatoren van Summerjazz en
Werfpop te verwijten is, wordt door de gemeente hersteld. De kosten daarvan worden aan de
organisatoren doorberekend. De gemeente neemt voor het schadeherstel maatregelen om de
herstelperiode, zo kort mogelijk te houden in het belang van alle overige gebruikers van het veld.
Gestreefd wordt naar een hersteltermijn van maximaal 6 weken. Van deze termijn kan worden
afgeweken indien hier (plannings)technische redenen voor zijn. Mocht blijken dat de genomen
maatregelen niet leiden tot volledig herstel van het park dan zijn de meerkosten voor rekening van de
gemeente.

Ecologisch onderzoek
Tijdens de evenementen én de op- en afbouw van deze evenementen wordt de Wet
natuurbescherming in acht genomen. Vier weken vóór de evenementen wordt in opdracht van de
organisatoren (al dan niet tezamen), door een onafhankelijk ecologische deskundige onderzocht,
welke, extra, maatregelen er dienen te worden genomen om de Flora en Fauna niet te schaden. De
kosten voor dit onderzoek zijn voor de organisatoren.
Terreinverantwoordelijke
De organisatoren van de evenementen stellen een terreinverantwoordelijke aan die er voor zorgt dat
de Leidse Hout in een zo goed mogelijke conditie blijft. De terreinverantwoordelijke begeleidt
leveranciers die leveringen op het terrein doen. Daarnaast zorgt de terreinverantwoordelijke ervoor dat
de aanbevelingen uit het ecologisch onderzoek uitgevoerd worden. Ook wordt door de
terreinverantwoordelijke in een rapportage vastgelegd welke extra maatregelen er getroffen zijn bij
een calamiteit.
Rijplaten
Ter bescherming van de ondergrond van de Leidse Hout mogen bij zware belasting alleen stalen
rijplaten gebruikt worden. De organisator ziet er op toe dat deze op tijd verwijderd worden. Kunststof
rijplaten kunnen worden gebruikt waar het gras incidenteel belast wordt.
6 weken
De organisatoren van de evenementen zorgen er voor dat evenementen niet binnen een periode van
minimaal 6 weken .na elkaar plaatsvinden.
Op- en afbouw





De organisatoren van de evenementen Summerjazz en Werfpop zorgen er voor dat de data voor
de op- en afbouw zoals ze in de evenementenvergunning zijn vermeld gerespecteerd worden. De
organisatoren zien er op toe dat op de einddatum alle opstallen en andere voorwerpen uit het park
verwijderd zijn en dat de Leidse Hout schoon wordt opgeleverd. Bij calamiteiten rond de op- en
afbouw door bijvoorbeeld (extreme) droogte of regen zal maatwerk worden geleverd . Dit kan
betekenen dat de op- en afbouwtijd wordt verruimd.
Bij de op- en afbouw van het achterveld wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de verharde
Van Waverenweg
De wijze van op- en afbouw en beheer van het terrein tijdens het festival varieert al naar gelang
het gelet op de weersomstandigheden gekozen scenario. Zie onderstaande schets van de drie
scenario’s

Backstageterrein
Het zogenaamde backstageterrein mag alleen gebruikt worden voor backstage-activiteiten . Dit wil
zeggen dat het niet ingezet mag worden als een voor het festivalpubliek toegankelijk terrein.
Daarnaast is het niet toegestaan met voertuigen over dit terrein te rijden.
De plaatsbepaling van het backstagebied vindt plaats in het kader van het overleg over de
evenementenvergunning
Wijze van beheer van Leidse Hout
Stedelijk beheer zal de grote speelweide en de omgeving daarvan zodanig beheren dat de schade
door evenementen zoals Summerjazz en Werfpop zo veel mogelijk worden voorkomen. D.w.z.
 Regulier onderhoud als sportveld, drainage, frequentie, wijze van maaien, beluchten enz. enz.
 Regulier onderhoud aan paden en toegangswegen.
 Indien het noodzakelijk is voor het behoud van de ondergrond van het festivalterrein in de
Leidse Hout zal de gemeente tijdelijk de waterstand verlagen.

Zie de bijlage voor meer informatie over het onderhoud aan de grote speelweide.

Tellingen
De organisatoren zien er op toe dat het maximaal aantal bezoekers van de evenementen niet
overschreden wordt. Dit kan gebeuren door het verkopen van toegangsbewijzen of het aanbrengen
van een deugdelijk systeem waarmee inzicht gegeven kan worden in het aantal bezoekers.
Voorbereiden en evalueren van evenement
Het Evenementenbureau zal over de op te stellen evenementenvergunning overleg voeren met alle
betrokkenen, zoals de organisatoren, cluster beheer, politie, afdeling handhaving, Vrienden van
Leidse Hout, Leidse Hout monumentwaardig, Wijkvereniging Houtkwartier
De bij dit protocol betrokken partijen zullen ook worden betrokken bij de jaarlijkse evaluatie van de
evenementen. Daarbij zullen de relevante metingen ter beschikking worden gesteld.
Communicatie met de belanghebbenden
De gemeente publiceert de verzoeken om een evenementvergunning voor een reactie in de
Stadskrant. Belanghebbenden hebben dan 2 weken de tijd om een reactie bij de gemeente in te
dienen die meegenomen wordt in de belangenafweging rondom de vergunning. De uiteindelijke
vergunning of afwijzing wordt eveneens in de Stadskrant gepubliceerd.
Organisatoren zullen voorafgaand aan hun evenement een buurtbrief in de buurt verspreiden.
Daarnaast zullen zij de buurtbrief aanbieden aan de wijkvereniging en de Vrienden van de Leidse
Hout zodat zij deze tevens op hun website kunnen zetten.
Scenario’s voor opbouw, beheer en afbouw bij verschillende weertypes
De gemeente en organisatoren bepalen in onderling overleg, o.a. aan de hand van de
weersvoorspellingen welke van onderstaande scenario’s in acht zullen worden genomen
1.

Droog weer met af en toe een bui








Op de plaatsen waar zwaar verkeer herhaaldelijk rijdt en bochten draait worden vóór het
festival stalen rijplaten gelegd, in ieder geval op de gehele route vanaf ingang aan de Van
Slingelandtlaan tot aan de achterzijde van het podium en op de doorgang naast het podium
naar het veld. Afhankelijk van de conditie van het veld en weersvoorspelling worden extra
stalen rijplaten op andere kwetsbare punten gelegd.
Ruw terrein heftrucks, voorzien van grasbanden, rijden rustig en alleen indien nodig over het
terrein. Deze rijden over het gras, zonder rijplaten. Er rijden alleen chauffeurs met een
heftruck rijbewijs en met de nodige ervaring. Chauffeurs worden 2x per dag gebriefd over
rijstijl, routes en slechte plekken.
Er wordt een traject met kunststof rijplaten gelegd naar de plaatsen waar zwaar materieel
wordt gebracht. Verkeer anders dan de heftrucks, rijdt alleen over rijplaten naar de
bestemming. Het rijplaten traject wordt elke dag verschoven, om gras de kans te geven te
herstellen. Tijdens de festivaldag wordt dit pad verwijderd.
Licht verkeer (personenauto’s), dat eenmalig een route rijdt, kan indien mogelijk en na
toestemming van een toezichthouder stapvoets over het gras rijden.

Te verwachten, niet voorkombare schade:
slijtage plekken gras voor podium en op drukke looproutes (gras komt terug na wat weken zon
en regen)
geel gras na verwijderen stalen platen (gras trekt bij na een week)
oude schadeplekken verslechteren (als het veld al beschadigd is geraakt, dan zullen die
plaatsen door het intensieve gebruik verslechteren)

2.

Extreem heet en droog weer








Op de plaatsen waar zwaar verkeer herhaaldelijk rijdt en bochten draait worden de maandag
en dinsdag voor het festival stalen rijplaten gelegd, in ieder geval op de gehele route vanaf
ingang aan de Van Slingelandtlaan tot aan de achterzijde van het podium en op de doorgang
naast het podium naar het veld. Afhankelijk van de conditie van het veld en weersvoorspelling
worden extra stalen rijplaten op andere kwetsbare punten gelegd. Het is verstandig bij
aanhoudende hitte en droogte terughoudend te zijn met stalen rijplaten. Het gras onder de
rijplaten heeft het zwaar.
Ruw terrein heftrucks, voorzien van grasbanden, rijden rustig en alleen indien nodig over het
terrein. Deze rijden over het gras, zonder rijplaten. Er rijden alleen chauffeurs met een
heftruck rijbewijs en met de nodige ervaring. Chauffeurs worden 2x per dag gebriefd over
rijstijl, routes en slechte plekken.
Kunststof rijplaten worden zeer terughoudend gebruikt. In de felle zon worden die zo heet dat
het gras eronder gekookt wordt en al binnen korte tijd onherstelbaar beschadigd. Bij droog
weer is het goed mogelijk om zonder schade over het terrein te rijden, mits stapvoets en met
ruime bochten. Plekken in de schaduw onder de bomen zijn minder droog en stevig, dus daar
kunnen indien nodig wel kunststof rijplaten worden gebruikt.
Licht verkeer (personenauto’s), dat eenmalig een route rijdt, kan indien mogelijk en na
toestemming van een toezichthouder stapvoets over het gras rijden.

Te verwachten, niet voorkombare schade:
slijtage plekken gras voor podium en op drukke looproutes (gras komt terug na wat weken zon
en regen)
dood gras na verwijderen stalen platen (het kan langere tijd duren voordat het gras. Inzaaien
kan nodig zijn)
oude schadeplekken verslechteren (als het veld al beschadigd is geraakt, dan zullen die
plaatsen door het intensieve gebruik verslechteren)
3.

Aanhoudende natte periode tijdens op- dan wel afbouw






Op de plaatsen waar zwaar verkeer herhaaldelijk rijdt en bochten draait worden de maandag
en dinsdag voor het festival stalen rijplaten gelegd, in ieder geval op de gehele route vanaf
ingang aan de Van Slingelandtlaan tot aan de achterzijde van het podium en op de doorgang
naast het podium naar het veld. Er zullen meer stalen rijplaten ingezet worden op kwetsbare
punten.
In de aanloop naar de opbouwweek worden de weersvoorspellingen gemonitord en naar
aanleiding daarvan wordt de planning zo mogelijk aangepast. Opbouw van grote objecten
worden zoveel mogelijk op droge dagen ingepland.
De staat van het veld wordt dagelijks opgenomen. Als de situatie zorgelijk wordt, wordt contact
opgenomen van de verantwoordelijk ambtenaar. Indien er geen andere opties zijn, kan
worden besloten inrichtingselementen te verplaatsen of niet te plaatsen.
Als het onmogelijk is om zonder schade met de ruw terrein heftrucks te rijden, kan worden
besloten om tijdelijk geen ruw terrein heftrucks op delen van het veld toe te laten. Daar wordt
steeds met de veldcoördinator via portofoons contact over gehouden. Als er veel regen wordt
voorspeld, wordt het rijplaten pad op het hoogste punt van het terrein, de middellijn, worden
gelegd. Verkeer anders dan de heftrucks, rijdt alleen over rijplaten naar de bestemming. Het
rijplaten traject wordt elke dag verschoven, om gras de kans te geven te herstellen. Tijdens de
festivaldag wordt er looppaden gelegd op de belangrijkste looproutes.
Ook licht verkeer (personenauto’s), moet over rijplaten rijden.

Te verwachten, niet voorkombare schade:
modderplekken voor podia en op drukke looproutes (moeten in het ergste geval opnieuw
worden ingezaaid)
kale plekken waar stalen rijplaten hebben gelegen (gras trekt bij na een week)
oude schadeplekken verslechteren (als het veld al beschadigd is geraakt, dan zullen die
plaatsen door het intensieve gebruik verslechteren)
Vastgesteld op 7 juli 2017

