Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Verslag van de 34e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de
Leidse Hout op donderdag 22 maart 2018
Aanwezig: Het bestuur: Huub Frencken, Jos Kok, Jeroen Visser, Werner Hendriks, Lieke van
Boven en Maarten Vrieze. Leden: Chris Maas Geesteranus, Marianne Göbel, Jan Reedijk,
Rolien Paulus, Luuk Aelvoet, Chris Schrader, Peter van Helsdingen, E.M. Vroom, M.
Schipperijn v. Dop, Maarten Mentzel, J. Schipperijn en Jasper Radder.
Afgemeld: Rita de Coursey, Truus Schalekamp, Jenneke van Doorn, Yvonne Ulrich en Friso
Versluijs.
1. Opening
De voorzitter, Huub Frencken, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. In
het bijzonder heet hij de inleider van de avond, Dick de Vos, welkom.
2. Inleiding
Dick de Vos leidt de avond in. Dick is gemeenteraadslid in Leiden voor de Partij van de Dieren
en auteur van o.a. “Natuur in de stad” en “Dieren in de stad”. Hij houdt een presentatie over
vogels en spits dit toe op vogels in de Leidse Hout. In vogelvlucht behandelt hij de 56 soorten
vogels die in de Leidse Hout zijn waargenomen. Hij ondersteunt e.e.a. met filmpjes en
geluiden van die vogels. Die geluiden zijn ook terug te vinden in zijn recente boek “Veldgids
vogelgeluiden”, dat bij hem en in de boekhandel verkrijgbaar is.
Dick wordt bedankt voor zijn inleiding.
3. Vaststelling van het verslag van de 33e ALV (op 9 maart 2017)
Met de toevoeging dat het financieel verslag en de begroting destijds zijn goedgekeurd en
dat de ledenvergadering het bestuur decharge heeft gegeven, wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt nog het volgende meegedeeld:
• De overdracht van waterbeheer van de gemeente aan het waterschap is nog gaande.
Ondertussen wordt er wel beheerd en is er overleg over o.a. het waterpeil. Nieuws
hierover kunt u volgen op onze website.
• Verbinding van Leidse Hout met groene omgeving is van belang. In dit kader geeft
Friso Versluijs jaarlijks een update over het bos van Bosman en Nieuweroord. De
voorzitter geeft een samenvatting van de door Friso Versluijs ingezonden update. Het
bos blijft bos. Er zal niet worden gebouwd in de groene flanken en het voorterrein
blijft open. Er is, gezien de voorgeschiedenis, tevredenheid met het resultaat.
• Chris Maas Geesteranus laat weten dat het verzoek om expertise van het bestuur bij
het opzetten van een soortgelijke vereniging in Amersfoort nog actueel is. Onze
vereniging wil hier graag in helpen. Contact met soortgelijke parken en het
uitwisselen van ervaringen vindt het bestuur belangrijk.
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4.1 Terugblik op 2017
De voorzitter doet verslag van de werkzaamheden van het bestuur:
Leden
• Op dit moment telt onze vereniging 213 leden. Daarvan zijn er 58 lid voor ’t leven; de
ander 155 zijn ‘gewone’ leden die jaarlijks hun contributie betalen.
• Dat we deze aantallen nu zo precies weten is de verdienste van Jeroen en vooral Jos, die
veel energie hebben gestoken in het actualiseren van het ledenbestand en in het schoon
schip maken voor wat betreft de contributiebetalingen.
• We nemen ons voor dat overzicht vanaf nu up to date te houden; en we hopen dat onze
huidige leden ons daarbij helpen door de contributie te betalen en de adresgegevens aan
ons door te geven. Bij voorkeur digitaal; maar de papieren leden zijn ons even dierbaar.
• En natuurlijk hopen we dat er veel nieuwe leden bijkomen. Met het oog daarop
verstevigen we onze banden met de omliggende buurten.
Diversen
• De samenwerking in het bestuur is prettig.
• Wij hebben een nieuw logo.
• Graag communiceren we digitaal. Nogmaals wordt gevraagd of leden, waarvan geen
e-mailadres bekend is bij ons, hun e-mailadres aan ons willen doorgeven. Digitale
communicatie bespaart ons kosten en tijd.
• Het contact met de omliggende buurten hebben we aangehaald.
• De traditie van nieuwsbrieven hebben we nieuw leven ingeblazen.
• In het kader van preventie van vandalisme betrekken wij scholieren en omliggende
wijken.
Onderhoud van de Leidse Hout
De gemeente en vooral stedelijk beheer onderhoudt het park. Het team groenmannen o.l.v.
Theo Jonker is gelukkig weer versterkt met Johan Kieft die deeltijds is terug gekeerd in zijn
geliefde Leidse Hout. Doordat het team groenmannen kleiner is geworden terwijl hun
werkterrein is uitgebreid, worden steeds meer werkzaamheden uitbesteed.
Chris de Graaff, de operationeel manager van stedelijk beheer, is hoofdverantwoordelijke
voor het beheer van het park. Hij ziet samen met Paul Verhoog toe op de kwaliteit van het
uitbestede werk. Met Chris heeft het bestuur geregeld overleg. Ook vindt samen met een
bestuurslid van ‘Leidse Hout monumentwaardig’ de jaarlijkse schouw van het park plaats.
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Chris heeft in een notitie uitgelegd dat de grote speelweide zodanig wordt onderhouden dat
de kans op beschadiging zo gering mogelijk is. Deze notitie hebben we op de website gezet
(onder ‘natuur in het park’ resp. ‘beheerplan’).
Ons overleg met de gemeente is coöperatief, maar we houden nog wensen over. Vele
daarvan uitten we ook in ’15 het ‘Zwartboek’ over de verloedering van het park.
Ik noem : Het verbeteren van de omgeving van de Waterlelie; plaatsing van grotere
prullenbakken op bepaalde punten; minder rommel en opbergruimte voor spullen nabij het
theehuis; de bewegwijzering; inzet van minder grote machines en voertuigen bij het
onderhoud van het park; en het versterken van het toezicht/handhaving.
Wat dat laatste betreft is ‘handhaving’ bezig met een onderzoek naar fietsen door het park.
De aanpassing van de bewegwijzering heeft de groengroep opgepakt.
Het bestuur roept 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 ’17 is daaraan weer een ochtend besteed. Zie foto’s op de website.
Onder de bezielende leiding van Lieke van Boven is in het afgelopen jaar de groengroep van
Groengroep van start gegaan. Deze groep doet klusjes waaraan de gemeente niet toekomt:
zoals snoeien van laaghangende takken; maken van houtwallen; aanpassen bewegwijzering;
verwijderen eenvoudige graffiti.
Natuurexcursies Leidse Hout
Gelukkig heeft Ton Gordijn, samen met enkele anderen, de traditie van natuurexcursies in
het park weer opgepakt. Zeer de moeite waard. En toename van aantal deelnemers, met dit
jaar de slootjesexcursie als topper.
Ton schrijft geregeld ook interessante achtergrondinformatie voor de website (zie website
onder natuur). Straks meer hierover bij de plannen voor ’18.
Vele muzikale feestjes in de Waterlelie
De concerten op zondagmiddag in de Waterlelie blijven zich verheugen in een steeds grotere
populariteit. Ook in 2017 was er weer heel veel belangstelling van vooral
amateurgezelschappen en ook de publieke belangstelling voor de concerten was groot.
Zoals bekend is de organisatie van de concerten in handen van de (indertijd opgerichte)
Stichting muziek Leidse Hout. Werner Hendriks als coördinator zorgt samen met een flink
uitgebreide groep vrijwilligers voor het goede verloop van de concerten. Die worden
gesponsord vanuit de VVLH, de gemeente en enkele bedrijven.
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Openluchttheater
In het afgelopen jaar hebben in het Openluchttheater een aantal prachtige voorstellingen
plaats gevonden. Ik volsta met het noemen van het Leids spektakel (met muziek, dans en
poëzie) het optreden van Ricciotti en Neon Fanfare en het Open podium. Zie website OLT.
Zoals bekend is de VVLH geen risicodragende partij meer in de organisatie van de
voorstellingen in het Openluchttheater. Daarvoor is een aparte Stichting in het leven
geroepen, los van de VVLH. Met Jan van Zwieten als voorzitter en Werner Hendriks als
programmeur.
Afspraken over grote evenementen in de Leidse Hout
In aanvulling op de kaders die in het bestemmingsplan zijn neergelegd, is in de loop van het
jaar het protocol voor het opzetten, uitvoeren en de afbouw van dit soort evenementen
vastgesteld. Te lezen op de website (onder ‘bezoekers informatie’ resp. ‘andere
activiteiten’). In het protocol worden drie weer-scenario’s gehanteerd. Ook worden de
verschillende verantwoordelijkheden beter gedefinieerd.
4.2 Financieel verslag (jaarrekening) 2017
De penningmeester licht het financieel verslag toe. Dit verslag wordt goedgekeurd door de
kascommissie en de ledenvergadering. Het bestuur krijgt decharge van de ledenvergadering.
De kascommissie bestond uit Jan Schipperijn en Ton Staphorst. Voor de nieuwe
kascommissie zijn wellicht Freek van Beetz en Jeroen Visser beschikbaar. De financiële
stukken zijn te vinden op onze website.
5. Begroting 2018
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde begroting. Er wordt geconstateerd dat de
algemene reserve laag is en slinkt. De vergadering gaat akkoord met het verschuiven van
bestemmingsreserves naar de algemene reserve.
6. Plannen voor 2018 en volgende jaren
• Blijvende aandacht voor onderhoud van het park en voorkomen van schade door
Werfpop en andere evenementen.
• De kwaliteit van het park verbeteren. Vooral het herinrichten van de omgeving van
de Waterlelie en het realiseren van opslagruimte rondom het Theehuis.
• Afspraken over het beheer van de erfenis zullen strikter in de gaten worden
gehouden. Daarvoor is het advies van een notaris ingeroepen.
• Er wordt ingestemd met het plan om een serie boekjes over de Leidse Hout te gaan
uitgeven. Vooral bedoeld voor de leden. Sponsor is Ondernemingsvereniging
Boerhaave District (OVBD). De boekjes worden fraai vorm gegeven en opgezet als
een wandeling. De onderwerpen waar we aan denken zijn achtereenvolgens: bomen,
dieren, mensen, planten.
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Natuurwandelingen. Ton Gordijn wil die weer organiseren. Hij werkt samen met MEC
Oegstgeest. Plannen zijn nog niet concreet. De data zullen op de website worden
geplaatst.
Lieke is samen met de gemeente bezig om de Natuurpaden (voor scholieren) weer
van de grond te krijgen. Begeleiders zijn welkom.
De Groengroep is inmiddels 4 keer in actie geweest. Deze groep vrijwilligers groeit.
De samenwerking met de gemeente loopt goed. Meer vrijwilligers zijn zeker welkom.
We willen de frequentie van deze activiteiten verhogen. We wille licht en lucht
brengen in de Leidse Hout.
Ook het komend seizoen zullen op zondagmiddag weer circa 20 concerten in de
Waterlelie plaatsvinden (waaronder een harmonie uit Engeland). Hierbij helpen
inmiddels 15 tot 20 vrijwilligers. Er zijn sponsors en subsidie van gemeente en onze
vereniging draagt (maximaal 2000 euro per jaar) bij. Het programma is te vinden op
onze website.
Voor de voorstellingen in het Openluchttheater is een afzonderlijke stichting OLT
Leiden opgericht. Onze vereniging is geen financieel risicodrager meer. Het loopt nu
financieel goed met de stichting. Komend jaar staan er 12 voorstellingen in de
planning. Het programma volgt. Er is nu een bestuur van 5 personen. Er worden nog
vrijwilligers gezocht, met name voor het fysieke werk. Aanmelden kan bij Werner
Hendriks (zie onze website) of op website OLT. Er is goede kans dat het OLT wordt
aangesloten op water en elektriciteit.
Onze website is inmiddels voorzien van ons nieuwe logo. Om het zoeken makkelijker
te maken, willen wij een zoekfunctie op onze website laten maken. Ook vragen wij
leden om leuke foto’s in te sturen. Dit kan via mail aan onze vereniging of aan
maartenvrieze@gmail.com

7. Rondvraag
Zowel onze voorzitter, Huub Frencken, als onze penningmeester, Jeroen Visser, kondigen
aan dat het komend jaar hun laatste jaar wordt als voorzitter respectievelijk
penningmeester. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Huub
heeft aangegeven dat hij graag betrokken wil blijven bij de Leidse Hout. Jeroen heeft laten
weten dat hij na zijn aftreden beschikbaar is als kascommissaris.
Luuk Aelvoet laat weten dat de vele activiteiten van onze vereniging hem goed doen.

Namens het bestuur
Jos Kok, secretaris

5

