Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Concept verslag van de 35e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden
van de Leidse Hout op donderdag 14 maart 2019
Aanwezig: Het bestuur: Huub Frencken, Jos Kok, Jeroen Visser, Werner Hendriks, Lieke van
Boven en Maarten Vrieze. Leden: Ruud Hommes, Menno Sas, Eveline Kamstra, Frank
Nortier, Fons Vernooij, Marianne Göbel, Jan Reedijk, Luuk Aelvoet, Mies Schipperijn, Jan
Schipperijn, Jasper Radder, Anneke Dekker en Wilfried Mulder. Gasten: Annette Piepers,
Luisa de Bruin, Johan Kieft en Theo Jonker.
Afgemeld: Jenneke van Doorn, Yvonne Ulrich van de Vijver, Freek van Beetz, Rianne
Boonstra, Cor Veefkind, Jacqueline Maillé, Peter van Helsdingen en Chris Maas Geesteranus.
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, Annette Piepers, welkom. En ook heet hij
onze gasten, Luisa de Bruin (die foto’s maakt) en Johan Kieft en Theo Jonker (van Stedelijk
Beheer), speciaal welkom.
2. Inleiding
Annette Piepers van Groene Cirkels Bijenlandschap leidt de avond in met een presentatie
over bijen. Dit is actueel voor de VVLH omdat wij samen met Stedelijk Beheer een
bloemenweide gaan aanleggen in de Leidse Hout, om wilde bijen aan te trekken. Daarom
zijn Johan Kieft en Theo Jonker ook bij de presentatie aanwezig. Annette wordt bedankt voor
haar inleiding. De presentatie zal op onze website worden geplaatst.
3. Vaststelling van het verslag van de 34e ALV (op 22 maart 2018)
Het concept verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Terugblik op 2018
De voorzitter doet verslag van de werkzaamheden van het bestuur. Het verslag staat in een
bijlage bij dit verslag.
Jan Reedijk vraagt naar de voortgang met de boekjes. Het boekje over bomen is in de
afrondende fase. Hierna volgen nog boekjes over dieren, over mensen betrokken bij de
Leidse Hout en over planten.
Luuk Aelvoet vraagt naar het verdwenen bankje bij de plasvijver. Dat komt terug en er komt
een extra bankje gedoneerd door Eveline Klopman. Er zijn in het park meerdere bankjes die
vervangen moeten worden.
Jasper Radder vraagt naar de reden voor het opheffen van SMLH. De stichting heeft geen
toegevoegde waarde meer. Deze was opgericht vanwege financieel risico voor de bouw van
de Waterlelie. Het opheffen leidt tot versimpeling. Nog maar 1 boekhouding en 1 bestuur in
plaats van 2.
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Luuk Aelvoet vraagt naar het schilderen van de keet bij het Openluchttheater (OLT). Werner
Hendriks, een van de bestuursleden van het OLT, legt uit dat er nu stroom wordt aangelegd
bij het OLT. Daarna zal de keet geschilderd worden en zal gekeken worden of de keet door
verplaatsing nog wat meer aan het zicht kan worden onttrekken. Theo Jonker biedt aan dat
het OLT bestuur contact met hem kan opnemen om te helpen met de verplaatsing.
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 Fons Vernooij en Frank Nortier. Zij hebben nog een aantal
aanbevelingen, die zij zullen toesturen aan het bestuur. Voor de nieuwe kascommissie zijn
Fons Vernooij, Frank Nortier, Jacqueline Maillé en Anton van Kempen beschikbaar. Het
bestuur krijgt mandaat de kascommissie te benoemen. De financiële stukken zijn te vinden
op onze website.
5. Samenstelling van het bestuur
De voorzitter, Huub Frencken, treedt af en geeft een terugblik op zijn 12 jaar als voorzitter.
Zijn terugblik kunt u vinden in een bijlage bij dit verslag.
Ook de penningmeester, Jeroen Visser treedt af en geeft een terugblik op zijn 4 jaar als
penningmeester. Jeroen geeft aan veel te hebben geleerd en dat hij de samenwerking in het
bestuur als prettig heeft ervaren. Hij vindt het een mooie ontwikkeling dat naast
evenementen en verfraaiing, ook milieu educatie als derde poot meer aandacht krijgt.
Het bestuur stelt de volgende nieuwe bestuursleden voor: Ruud Hommes (voorzitter),
Menno Sas (penningmeester) en Eveline Kamstra (die zich o.a. wil gaan richten op
ledenwerving en PR). De beoogde nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor. De
voordracht van het bestuur wordt unaniem aanvaard door de ALV.
De nieuwe voorzitter dankt de ALV voor het vertrouwen en spreekt zijn waardering uit voor
het feit dat Huub en Jeroen zoveel van hun vrije tijd aan de vereniging hebben gewijd. De
terugblik van Huub laat zien dat ze (samen met de overige bestuursleden) mooie resultaten
hebben bereikt voor de Leidse Hout.
Voor de meer persoonlijke noot doet Werner Hendriks een dankwoord aan Jeroen. Jeroen
had te maken met meerdere boekhoudingen naast elkaar en heeft daarin overzicht
gehouden. Hij heeft bijgedragen aan het actueel maken van het ledenbestand. Jeroen was
een plezierig persoon om mee samen te werken. Lieke van Boven doet een persoonlijk
dankwoord aan Huub. Huub is een doorzetter met een groot netwerk. Hij “ademt” Leidse
Hout, is de verpersoonlijking ervan. Huub was een zeer actieve voorzitter en heeft een grote
bijdrage geleverd aan het goed functioneren van het bestuur als team.
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Huub en Jeroen krijgen een klein presentje. Er volgt nog een bijeenkomst ter afscheid van
het bestuur, gecombineerd met een welkom voor de nieuwe bestuursleden.
6. Presentatie van het nieuwe bestuur
In verband met de tijd is de presentatie kort. We gaan door op de ingeslagen weg en voegen
een aantal nieuwe elementen toe.
• Blijvende aandacht voor omgeving Waterlelie en Theehuis.
• Aandacht vragen voor 10 jaar LH als gemeentelijk monument. Dat zal gebeuren
tijdens een seminar over Stedelijk en Regionaal Groen (o.a. over groene verbindingszones). De gemeente neemt hier initiatief, waarbij VVLH actief inbreng zal geven.
• Het beleidsplan loopt ten einde. We gaan een nieuw beleidsplan 2020 – 2025
opstellen. Daarin o.a. aandacht voor:
o Jubilea: 90 jaar Leidse Hout, 35 jaar VVLH en 25 jaar Waterlelie in 2021.
o Er is een beheerplan 2011 – 2026. We gaan alvast nadenken over de periode
daarna. Zodat we initiatief hebben en niet achter de feiten aanlopen.
• Versterken van banden met partijen om ons heen (wijken, parken, gemeente).
• Natuurpaden uitbreiden.
• Ook het komend seizoen zullen op zondagmiddag weer circa 20 concerten in de
Waterlelie plaatsvinden. Het programma is bekend. Er is nog een budget voor de
komende 2 jaar. Ons streven is wel om daarna door te gaan, maar de financiële
middelen zijn ook van belang.
• De Groengroep is een succes. Er is een flinke groep vrijwilligers en de samenwerking
met Stedelijk Beheer is goed. Er wordt 2 keer per maand gewerkt, op zaterdagen en
woensdagen. De sfeer is prettig.
• Voor de voorstellingen in het Openluchttheater bestaat een afzonderlijke stichting
OLT Leiden. Het programma voor 2019 is te vinden op de website van die stichting.
Mies Schipperijn oppert om in het park een enquête te houden over wat mensen van het
park vinden. Dit heeft zij in het verleden gedaan en werd toen gewaardeerd. Ook kan je een
vragenlijst mailen aan de leden. Dit om betrokkenheid te vergroten.
De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd.
7. Rondvraag
• Mies Schipperijn vraagt om verbeteren bordjes bewegwijzering. We gaan hier met de
Groengroep mee aan de slag.
• Eveline Kamstra wijst er op dat gemeente gaat handhaven op fietsen in het park
(clean sweep).
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Jasper Radder vraagt aandacht voor fietsklemmen bij de Warmonderweg. We gaan
het bekijken en zo nodig actie nemen.
Marianne Göbel vraagt aandacht voor opknappen van bepaalde (fiets)paden. We
zullen het samen met haar bekijken.
Johan Kieft doet een oproep om zoveel mogelijk mensen mee te nemen voor een
kijkje bij de Groengroep en zo meer vrijwilligers warm te krijgen.

8. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. Iedereen
wordt uitgenodigd voor een drankje ter afsluiting.

Namens het bestuur
Jos Kok, secretaris

Bijlage 1: Jaaroverzicht 2018
Hoogtepunten
Groengroep groei en bloeit; meer handen aan ’t park; Natuurpad voor leerlingen van
Woutertje Pieterse en Concerten op zondagmiddag in de Waterlelie.
Onderhoud van de Leidse Hout
• Stedelijk beheer onderhoudt het park. Het team groenmannen o.l.v. Theo Jonker, met
o.a. Johan Kieft is kleiner geworden terwijl hun werkterrein is uitgebreid. Daarom
worden veel werkzaamheden uitbesteed.
• Chris de Graaff, de operationeel manager van stedelijk beheer, is
hoofdverantwoordelijke voor het beheer van het park. Hij is voor ons aanspreekpunt en
onze ervaring is dat de afspraken die wij met hem maken over het groenbeheer worden
nagekomen. Hij heeft echter weinig grip op de prioriteiten van andere afdelingen, zoals
Vastgoed en Wegen.
• Die aandacht hebben we nodig om enkele van onze wensen te vervullen. Ik doel op het
verbeteren van de omgeving van de Waterlelie; aanleg van een fraaiere opbergruimte
voor spullen nabij het Theehuis; het plaatsen van grotere en fraaiere prullenbakken; en
het versterken van handhaving voor wat betreft fietsen, stallen van auto’s en
geluidsoverlast door feesten en partijen.
• Omdat we ambtelijk geen voortgang meer konden boeken hebben we wat de
Waterlelie en het Theehuis betreft de hulp ingeroepen van wethouder Martine Leewis.
Zij heeft die hulp toegezegd.
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Onder de bezielende leiding van eerst Lieke van Boven en daarna Maarten Vrieze is in
het afgelopen jaar de groengroep uitgegroeid tot een groep van meer dan 20
enthousiastelingen. Deze groep doet klussen waaraan de gemeente niet toekomt. Er
wordt o.a. gewerkt aan het scheppen van licht en ruimte in het park en aan het
herstellen van historische zichtlijnen.

Natuurexcursies en Natuurpaden
Ook het vorig jaar heeft Ton Gordijn, samen met andere IVN’s, enkele natuurexcursies in het
park verzorgd. Wellicht is het nuttig om de groep van excursieleiders te gaan uitbreiden.
In de herfst vond de eerste van hopelijk een reeks van Natuurpaden voor scholieren plaats.
Samen met milieueducatie hebben enkele leden (Lieke, Luuk, Vicky, Maarten en
ondergetekende) een zgn. Herfstpad opgezet voor zesde klassen van Woutertje Pieterse.
Een leerzame wandeling van ruim een uur door het park met kleine opdrachten ter lering.
Vele muzikale feestjes in de Waterlelie
De concerten op zondagmiddag in de Waterlelie blijven zich verheugen in een steeds grotere
populariteit. Ook in 2018 was er weer heel veel belangstelling van vooral
amateurgezelschappen en ook de publieke belangstelling voor de concerten was groot.
Enkele losse opmerkingen
• Werfpop hield zich aan de afspraken die zijn gemaakt over grote evenementen in de
Leidse Hout
• Draagvlak van VVLH in de wijken rondom de Leidse Hout groeide
• Op dit moment telt onze vereniging ruim 200 leden. Ruim vijftig daarvan zijn lid voor ’t
leven; de ander 150 zijn ‘gewone’ leden die jaarlijks hun contributie betalen.
• Ook in ’18 bleef het overleg over de wijze van het beheer van de erfenis moeizaam
verlopen. De curator is door inschakeling van een notaris tot enige communicatie en
actie verleid, maar dit blijft de nodige aandacht vragen.

Bijlage 2: Terugblik van Huub op zijn periode van 12 jaar als voorzitter
•

In 2007 volgde ik Mies Schipperijn op als voorzitter. En nu pas neem ik afscheid. Volgens
mij handel ik daardoor in strijd met de geest van onze statuten die bepalen dat
bestuursleden na vier jaar aftreden en daarna herkiesbaar zijn. Volgens mij zou daar
‘nog een keer’ herkiesbaar moeten staan.
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In de ruim twaalf jaar heb ik de vereniging en het bestuur zien veranderen van
samenstelling en ook van karakter. In het begin was er sprake van een vriendenclub die
samen ’t beste voorhadden met het park en zich daar voor inzetten. Met jaarlijks de
afsluiting met een Indisch etentje bij Enid Mante thuis. Met Mies Schipperijn, Jan
Schipperijn, Rob Demarée en Hanneke Mooi. En soms waren de partners daar ook bij.
Er was nog geen beleidsplan, website of taakverdeling. Maar er was veel hart voor het
behoud van het park en door vriendschappelijke verhoudingen tussen bestuursleden en
leden en enkele personen binnen de gemeente werden allerlei zaken gerealiseerd. Zoals
het boek over 75 jaar Leidse Hout.
Geleidelijk groeide de organisatie naar een wat formelere structuur met een
beleidsplan, formelere overleggen met de gemeente. We ontwikkelden een website en
geleidelijk ontstond een taakverdeling binnen het bestuur. Tot dat bestuur traden toen
Freek van Beetz, Noortje van Kempen en Werner Hendriks toe.
In de eerste jaren zetten we ons in voor de aanwijzing van het park tot een gemeentelijk
monument. We ondersteunden het initiatief van de Stichting Leidse Hout
monumentwaardig en we staken veel energie in het bij die aanwijzing behorende
beheerplan voor de komende decennia. De leidende rol die wij aan dat plan toekende,
werd lang niet door alle gemeentelijke afdelingen erkend.
Doordat we tot onze grote verrassing erfgenamen waren geworden van Mevr. Krantz,
de dochter van een van oprichters van de Leidse Hout, konden we veel geld besteden
aan de verfraaiing van het park en aan activiteiten in het park. De helft van het
voorschot op de erfenis besteedden wij aan het opknappen van de monumentale
banken, aan een grote herinneringsbank en entreeborden (ontworpen door Jan
Kleingeld in de “Leidse Hout stijl”). De andere helft aan de concerten in de Waterlelie en
aan het ontwikkelen van voorstellingen in het Openluchttheater.
De concerten in de Waterlelie werden georganiseerd door Enid Mante, die daarover
overlegde met Reinier Zandvliet (van de zgn. FLAM) en met Mies Schipperijn. Na het
overlijden van Enid en Reinier konden we door gebrek aan mankracht minder concerten
plannen. Maar we hielden vol en na de komst van Werner Hendriks groeide het aantal
concerten tot meer dan twintig per jaar. En de groep van vrijwilligers groeide navenant.
Tussen 2010 en 2016 hebben we veel energie gestoken in de ontwikkeling van het
Leidse Hout Festival in het Openluchttheater. Meestal een eendaags festival met een
vooral licht klassiek programma. Ik denk met veel plezier terug aan de optredens van
het Ricciotti Ensemble, met fantastische solisten zoals Karsu Dönmez; de warme avond
die werd besteed aan muziek van George Gershwin; optredens van het inmiddels
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bekende ensemble Fuse en van het Berlage saxofoonkwartet en de concertante
uitvoering van Mozarts Cosi fan tutte.
Dat smaakte naar meer en dus hebben we samen met Leidse theatermakers en de
Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict veel energie gestoken in het opzetten van
een wat langere reeks voorstellingen in de zomer. Dat leidde tot bijv. feeërieke
voorstellingen door het Veentheater, Domino, Fields of Wonder, het PS-theater en de
Leidse dichters.
Door een fout in het oude bestemmingsplan voor de Leidse Hout konden in principe
vele grootschalige evenementen in de Leidse hout plaatsvinden. Het herstel van die fout
kostte veel energie van ons en van de wijkvereniging Houtkwartier. Uiteindelijke kwam
de gemeente ook in beweging en bereikten we een mooi compromis tussen cultuur en
natuur. Met vereende krachten hebben we geregeld dat jaarlijks alleen Werfpop en een
kleiner evenement op de grote speelweide mogen plaatsvinden. Ook zijn afspraken
gemaakt over het aantal concerten en optredens in het Openluchttheater, in de
Waterlelie en het Theehuis. Helaas worden die afspraken nog vaak geschonden door
het Theehuis.
Geleidelijk meer nadruk op natuureducatie. Onder leiding van IVN-er Ton Gordijn
vonden vier excursies plaats en afgelopen herfst liepen we met leerlingen van
Woutertje Pieterse het eerste natuurpad.
Over het beheer van het park hebben we op allerlei manieren contact onderhouden
met de gemeente dienst Stedelijk beheer. In het begin voerden we periodiek
gezamenlijk overleg met Stedelijk beheer en met niet groene afdelingen zoals Vastgoed,
milieueducatie en met de wijkagent. Dat bleek niet effectief. De laatste jaren is Stedelijk
beheer de belangrijkste ingang bij de gemeente. Ook op die manier blijft ’t moeilijk om
de andere dan de groene afdelingen te interesseren voor de Leidse Hout. Soms helpt de
voor de Leidse Hout verantwoordelijke wethouder, maar ’t blijft moeizaam om het
belang van het monumentale volkspark levendig te houden.
Overigens merken we dat de gemeente onze ‘oog en oor-functie’ wel waardeert. De
komst van de groengroep draagt beslist ook veel bij aan de coöperatieve sfeer.

De VVLH is opgericht om een bijdrage te leveren aan het behoud, onderhoud en verbetering
van het park en om het passend gebruik van het park te stimuleren. Ik vond ’t fijn om
daaraan een bijdrage te leveren. Ik ben mijn medebestuursleden dankbaar voor de
samenwerking.
Ik geef ’t stokje met een gerust hart over aan Ruud Hommes en zijn bestuur en wens hen
veel succes.
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