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Doelstellingen van de vereniging

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH) zet zich in om het Volkspark de Leidse Hout en
de maatschappelijke functie ervan te behouden en de ecologische en recreatieve activiteiten die passen
in het park te organiseren of te stimuleren. (Statuten van 18 juni ’08). De oprichting van de VVLH vond
in 1986 plaats om te voorkomen dat een deel van het park ten offer zou vallen aan stedelijke
uitbreidingsplannen. Later trok de vereniging ook ten strijde tegen de dreigende aantasting van het
park door de aanleg van een busbaan.
De VVLH zet zich niet alleen in voor het behoud, maar ook voor de verbetering van het park. Zo is
dankzij onze vereniging een muziektent verrezen, waarin gedurende de zomermaanden vrijwel
wekelijks gratis openluchtconcerten zijn te beluisteren; zijn herdenkingsbanken geplaatst; werd een
drinkwaterbekken hersteld; werd een schuilhut gebouwd en werd het park verfraaid met enkele
kunstwerken.
Ook zetten we ons in voor een zo goed mogelijk onderhoud van het park. Met het oog daar op zijn wij
in voortdurend overleg met de gemeente over plannen en gesignaleerde knelpunten. De gemeente ziet
ons als woordvoerders van de gebruikers van het park en als oog en oor van de gebruikers van het park.
Last but not least zet de vereniging zich in voor het bevorderen van een bij het park passend gebruik
van het park. Dat blijkt bijv. uit de zondagmiddagconcerten die wij in de zomer organiseren in de
Waterlelie; uit het jaarlijkse festival dat wij organiseren in het openluchttheater. Bovendien stimuleren
we activiteiten die gericht zijn op natuureducatie.
In het onderstaande beleidsplan wordt uiteengezet op welke wijze wij deze doelstelling willen
verwezenlijken.
1. Behoud van de Leidse Hout
De vereniging heeft zich ingezet voor de in 2009 gerealiseerde aanwijzing tot gemeentelijk monument
en tot het trekken van een heldere groene lijn in het Bestemmingsplan Leiden Noordwest ( van 12
oktober ’12). Ook heeft de vereniging actief meegewerkt aan de update van het Beheerplan 2011-2026
voor het park.
De VVLH blijft alert op mogelijke aantasting van het park door plannen in het park zelf of in de directe
omgeving daarvan. Voorbeelden van dat laatste zijn de
 deels teruggetrokken, plannen voor Dieperhout , waarbij vooral de groene geleding van de Agneslocatie aandacht heeft gevraagd;
 de plannen voor Nieuweroord, waarbij we vooral letten op een zodanige inrichting van het gebied
dat wordt bijgedragen aan het versterken van de groene zone richting de Leidse Hout en naar
Endegeest en Rhijngeest;
 en de plannen voor herinrichting van Kikkerpolder, waarbij we vooral letten op het voortbestaan en
zo mogelijk verbeteren van het groene karakter van de Groene Maredijk en op het landschappelijke verband tussen Oud Poelgeest en de Leidse Hout.
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2 Inrichting en onderhoud van de Leidse Hout
De Afdeling stedelijk beheer onderhoudt het wandelpark en het bospark en het Gemeentelijk
sportbedrijf onderhoudt het sportpark. Het beheerplan geldt daarvoor als uitgangspunt. Door het
aanwijzingsbesluit tot gemeentelijk monument is voor alles wat in het park veranderd moet worden
een vergunning nodig.
2.1

Aandachtspunten voor inrichting en onderhoud van het park

De vereniging hanteert het Beheerplan 2011-2026 als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van
het park. Zij hecht veel waarde aan dat plan en het daarom ook op haar website gezet zodat iedere
gebruiker van het park daarvan kennis kan nemen.
Het bestuur legt wat beheer en onderhoud van het park betreft de volgende prioriteiten:
 de verdere verbetering van de kwaliteit van de grasvelden; de grote speelweide is ingrijpend
verbeterd na de in 2012 uitgevoerde renovatie; zorg blijft echter nodig (zoals in de buurt van de
grote herinneringsbank). Ronduit zorgelijk is de kwaliteit van de grasvelden op de kleine speelweide
en in het openluchttheater.
 het schoonmaken e houden van de vijvers en sloten.
 de verbetering van de wegkwaliteit van de De Kosterweg en de Van Waverenweg ( staat op het
programma voor beging 2015).
 de herinrichting van de omgeving van de Waterlelie, waarvoor de gemeente een plan heeft
gemaakt (staat op programma 2015).
 het wegwerken en voorkomen van zwerfvuil; vooral op druk bezochte plaatsen.
 het voorkomen van fietsen door het park.
 het bestrijden van graffiti .

2.2

Theehuis

Een theehuis past naar onze mening goed in een wandelpark zoals de Leidse Hout. Wij zijn dan ook blij
dat het huidige theehuis iedere dag (ook in de winter) is geopend . Ook kunnen wij ons zeer goed
vinden in de randvoorwaarden die door de gemeente zijn gesteld aan het functioneren van het
theehuis. Wij doelen vooral op de randvoorwaarden ten aanzien van geluid, van parkeren en van de
inrichting van het terras. Het zelfde geldt voor de in het beheerplan gestelde uitgangspunten voor een
eventuele uitbreiding van het theehuis.
Nu de huidige uitbater heeft besloten om af te zien van uitbreiding van het theehuis, bepleiten we het
voor het publiek toegankelijk maken van een toilet in een van de bijgebouwen van het theehuis.
2.3.

Kunstwerken in de Leidse Hout

Een deel van de eerste tranche van de erfenis die de Vereniging heeft ontvangen van Mevrouw Krantz,
is besteed aan enkele kunstwerken in de Leidse Hout die zijn ontworpen door Jan Kleingeld, met
medewerking van Marco Terlouw. Alle drie de werken in een herkenbare ‘Leidse Hout-stijl’ ontworpen.
Het gaat om een drietal informatieborden ( nabij drie van de vele ingangen van het park); om een
ingrijpende renovatie van zgn. Krantz-bank aan de grote vijver en van enkele andere bijzondere ; en om
een monumentale herinneringsbank op de grote speelweide.
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Het bestuur zal er extra attent op blijven om deze werken in goede staat te houden, als lichtend
voorbeeld voor de kwaliteit van de inrichting van het park. Daartoe is een onderhoudsafspraak met
Vmbo Boerhaavelaan gemaakt.

2.4

Openluchttheater

In het Bospark bevindt zich een openluchttheater; een half amfitheater met een vijver voor de
akoestiek en coulissen van taxushaag. Het openluchttheater is een juweel, maar wordt te weinig
gebruikt. Daarom beraadt het bestuur zich in een verbetering van de inrichting van het theater, waarbij
gedacht wordt een semipermanente overkapping van het podium en aan elektriciteit . Uiteraard
zonder dat aan de monumentale waarden wordt getornd.

2.5

Periodiek overleg met de gemeente

De vereniging voert al sinds vele jaren periodiek overleg met de gemeentelijke afdelingen die belast zijn
met het groenonderhoud en natuureducatie. Vanaf de herfst ’09 maakt ook de wijkagent deel uit van
dat overleg. Incidenteel overlegt de vereniging ook overleg met de voor de Leidse Hout
verantwoordelijke wethouder.
Met ingang van 2014 is het periodieke overleg anders georganiseerd: twee maal per jaar zitten we om
tafel met de Afdeling stedelijk beheer; de andere bij de Leidse Hout betrokken gemeentelijke diensten
volgen dit overleg als ‘agendaleden’ ; en eenmaal per jaar vindt een schouw plaats waarin de staat van
onderhoud van het park wordt opgenomen en waarbij afspraken worden gemaakt over te ondernemen
acties.
Het bestuur handhaaft nog steeds het reeds jaren geuite pleidooi voor de aanstelling van een
gemeentelijk coördinator voor dit park. Deze wens zal nogmaals bij de wethouder worden neergelegd.

2.6

Klusjes in het park

Soms zijn er in het park klusjes te doen waarvoor de gemeente onvoldoende mankracht heeft of die
gewoon leuk zijn om te doen. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van sloten, van nestkastjes of
het nalopen van de infobordjes of het coachen van een groepje jongelui, dat in de weekenden in de
zomermaanden zwerfvuil opruimt.
Voor dit soort klusjes wordt een ‘klus-groep-Leidse Hout’ op te richten.
3

Het bevorderen van passende activiteiten

De vereniging stimuleert activiteiten die passen in het park.
3.1

Natuureducatie

Nu het Koetshuis niet meer functioneert als bezoekers- en informatiecentrum tracht de vereniging op
een andere wijze een bijdrage te leveren aan natuureducatie. Wij zoeken daarvoor samenwerking met
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3.2

De gemeentelijke: NME/ Duurzaam Leiden; met o.a. Natuurpaden voor de scholen in de buurt van
de Leidse Hout
Naturalis
IVN , voor rondleidingen zoals door het nabij gelegen Heempark .
Milieueducatie Centrum Oegstgeest.
Concerten en tango in de Muziektent ‘De Waterlelie’

Al meer dan vijfentwintig jaar vinden in de zomer op zondagmiddag gratis toegankelijke concerten
plaats in de muziektent. Er bestaat veel animo voor bij vele amateurmusici uit de Leidse regio. Af en
treden hier ook (semi-)professionals op . De concerten trekken steeds meer bezoek.
De programmering is in handen van de Stichting Muziek Leidse Hout , een aan de VVLH gelieerde
stichting o.l.v. de ‘coördinator muziek’.
In de zomermaanden worden door ‘Dependans’ sfeervolle en drukbezochte tangosalons
georganiseerd. De vereniging juicht dit initiatief zeer toe en ondersteunt dat waar mogelijk.
3.3

Leidse Hout Festival in het Openluchttheater

In het openluchttheater vindt jaarlijks tegen het einde van de grote vakantie een kindervoorstelling
plaats. Deze wordt georganiseerd door de Werkgroep Leidse Hout Theater uit de Raadsliedenbuurt.
In de zomer van 2014 vond de vijfde editie plaats van het door de vereniging georganiseerde Leidse
Hout festival. Een festival van lichte en speels gebracht klassieke muziek, door professionals en
amateurs. In de eerste versie stond het Ricciotti ensembles centraal, met een uitvoering van een
nieuwe opera; het daarop volgende jaar was Mozart’s opera Cosi fan tutte de grote attractie; daarna
was het Ricciotti ensemble weer te gast, met een spetterend optreden van Karsu Dönmez; in de vierde
versie stond de muziek van George Gershwin in het middelpunt, met de Rhapsody in blue als een van
de hoogtepunten. En het thema van de vijfde editie was ‘romantiek in het park’ met het Berlage
saxofoonkwartet als hoofdattractie. Door regen moest het festival tweemaal worden verplaatst naar da
aula van het nabij gelegen Da Vinci College.
De vereniging tracht deze traditie voort te zetten en probeert samen Leidse theatermakers het gebruik
van de uniek openluchtlocatie te stimuleren.
3.4

Grote evenementen in de Leidse Hout

De grote speelweide van de Leidse Hout is in het bestemmingplan aangewezen als evenemententerrein. Op dat terrein vindt sinds vele jaren Werfpop plaats en enkele jaren Summerjazz.
Het bestuur houdt de ontwikkeling hiervan nauwgezet in de gaten. Dat doen we vanuit de gedachte dat
er ook voor dit soort evenementen plaats moet zijn in het park. Maar dat mag niet ten koste gaan van
het park. Mede dank zij onze inzet mogen er in de Leidse Hout slechts twee grootschalige
evenementen plaatsvinden. In de regelgeving (Evenementenbeleid en Bestemmingsplan Leiden NW) is
die ruimte veel groter. De gemeente heeft in feite toegegeven dat er in de praktijk slechts twee
evenementen kunnen plaatsvinden. Want dit soort evenementen kunnen slechts in de zomer
plaatsvinden en er is bepaald dat er tussen de evenementen tenminste zes weken tijd moet zitten
zodat het gras voldoende kan herstellen. Ook zijn een aantal mitigerende maatregelen afgesproken
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zoals de reductie van het toegestane geluidsniveau ; het stoppen van het geluid om 23.00 uur en
natuurlijk de maatregelen die er op zijn gericht om ‘zwerven’ van festivalgangers door het park te
voorkomen en om rustgebieden voor de fauna te creëren.
Uit de evaluaties tot nog toe blijken de gestelde geluidsnormen niet te zijn overschreden. Ook blijkt dat
de organisaties van zowel Werfpop als van Summerjazz zich aan de gemaakte afspraken houden. Punt
van aandacht is wel de groei van het aantal bezoekers aan Werfpop. Wij zullen daarover in overleg gaan
met de gemeente. Ook bepleiten we dat de opbouw en afbraak van de evenementen in een kortere
periode zal gaan plaatsvinden
3.5

Andere activiteiten

Het park wordt gelukkig ook voor allerlei andere activiteiten gebruikt. Zo wordt er regelmatig hard
gelopen door allerlei atleten, zoals bij boslopen van ‘Leiden atletiek’. En steeds duiken nieuwe
initiatieven op zoals een demonstratie schapendrijven en ‘Poëzie in het park’.
Wij ondersteunen graag dit soort activiteiten, als men het park maar respecteert, als een goede
regeling wordt getroffen voor het parkeren (buiten het park); als het afval van die activiteit wordt
opgeruimd; als men zich houdt aan de afgesproken maximale geluidswaarden en als eventuele schade
aan het park wordt vergoed door de initiatiefnemers van de activiteit.

4.

Financiën

De financiële middelen verwerft de VVLH uit contributies van haar (ca. 300) leden. Deze middelen zijn
besteed aan de hierboven genoemde zaken en activiteiten. In incidentele gevallen heeft de vereniging
schenkingen ontvangen voor bepaalde zaken zoals de schuilhut. Voor de bouw van de muziektent zijn
indertijd afzonderlijke middelen geworven. De concerten in de muziektent en het Leidse Hout Festival
worden gesubsidieerd door de gemeente en gesponsord door enkele bedrijven en instellingen.
Het bestuur tracht die laatste categorie uit te breiden.
De vereniging heeft een erfenis ontvangen van de eind 2009 overleden mevrouw M.A. van RijckevorselKranzt. Zij was de dochter van de Leidse industrieel B.F. Krantz, die een grote rol heeft gespeeld bij de
totstandkoming van de Leidse Hout. In haar testament heeft zij onze vereniging als enige erfgenaam
genoemd en aan haar zoon het recht van vruchtgebruik van de hele nalatenschap verleend. De bepaling
over het vruchtgebruik betekent dat de vereniging niet eerder dan na het overlijden van de zoon over
het vermogen zou kunnen beschikken. Daarom heeft de kantonrechter desgevraagd toegestaan om
een deel van het vermogen eerder in eigendom te geven van de Vrienden van de Leidse Hout.
In het door de ALV vastgestelde bestedingsplan van dat deel van de erfenis staat een gedenkteken ter
nagedachtenis van Mevr. Krantz op de eerste plaats. We hebben dat gecombineerd met een
substantiële toevoeging aan de kwaliteit van de Leidse Hout hetgeen is uitgemond in de elders
beschreven “kunstwerken in de Leidse Hout”.
Een ander deel van dit voorschot op de erfenis wordt besteed aan de concerten in de Waterlelie, aan
het Leidse Hout Festival , aan andere activiteiten en aan publicaties over de Leidse Hout.

5

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

5.

Communicatie

Onze boodschap houdt in dat de Leidse Hout steeds waardevoller wordt omdat door de toenemende
verstedelijking de druk op bebouwing van groene gebieden zal toenemen. Onze communicatie zal dus
steeds gericht zijn op het bestrijden van aantasting van de Leidse Hout. Ook zullen we veel aandacht
besteden aan de educatieve waarde van de Leidse Hout: de Leidse Hout is er om de natuur naast je
deur beter te leren kennen. En natuurlijk zullen we het gebruik van het park voor allerlei activiteiten
zoals muziek en theater in de Leidse Hout blijven propageren.
Om dat allemaal waar te maken, zal de communicatie ook worden gericht op uitbreiding van het
ledenbestand en op een zo breed mogelijk netwerk van ‘hulptroepen’. We richten onze communicatie
vooral op onze leden, de buurtverenigingen, natuurclubs en muzikanten die willen optreden in de beide
podia van het park.
Belangrijke communicatiemiddelen van de VVLH zijn: De website www.vriendenvandeleidsehout.nl,
Periodieke nieuwsbrieven en informatie in de vorm van flyers, folders en infoboekjes over de Leidse
Hout.

Namens het bestuur
Huub Frencken (voorzitter) en Freek van Beetz (secretaris)
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