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Nieuwe bestuurssamenstelling
Op 14 maart 2019 trad Huub Frencken af als voorzitter. Huub is nu – naast Rob Demarée en
Mies Schipperijn – adviseur. Ook Jeroen Visser, penningmeester, trad af.
Nieuwe bestuursleden zijn Ruud Hommes, Menno Sas en Eveline Kamstra. Het bestuur van
de VVLH bestaat nu uit de volgende zeven personen:
Voorzitter
Ruud Hommes
Secretaris
Jos Kok
Penningmeester
Menno Sas
Coördinator muziek
Werner Hendriks
PR en communicatie
Eveline Kamstra
Webmaster en Groengroep
Maarten Vrieze
Natuurpaden
Lieke van Boven

Huub Frencken geridderd
Rond Koningsdag vond traditioneel de lintjesregen
plaats voor vrijwilligers die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de maatschappij. Huub
Frencken is hierbij tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau benoemd. Dat is niet alleen voor al
het werk en de successen tijdens zijn 12-jarig
voorzitterschap van de Vereniging van Vrienden
van de Leidse Hout, maar ook voor al zijn
inspanningen op cultureel gebied. Hij is al heel lang
actief als initiator, adviseur en voorzitter van de
Leidse amateurkunst en de Leidse koren. Binnen de
Leidse Hout stond hij bijvoorbeeld mede aan de
basis van de ‘opleving’ van het Openluchttheater
(OLT). Zoals burgemeester Lenferink het
verwoordde: “Huub heeft in de afgelopen 10 jaar
meer dan wie ook de grootste bijdrage aan de
Leidse amateurkunst geleverd”. Kortom, Huub heeft zijn lintje meer dan verdiend. En we zijn
natuurlijk blij en dankbaar dat onze vereniging al die jaren van zijn kennis en kunde heeft
mogen genieten.

Viering Leidse Hout 10 jaar monument
Het is alweer 10 jaar geleden dat de Leidse Hout als gemeentelijk monument is aangewezen.
Dat was het succesvolle resultaat van 5 jaar lobbyen door de Stichting Leidse Hout
Monumentwaardig met steun van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout. Deze
status als monument geldt niet alleen voor het wandelpark, maar ook voor de naastgelegen
sportterreinen en het Bospark waarin het OLT ligt. Een beheerplan voor de middellange
termijn is opgesteld voor het beheer en onderhoud. De monumentenstatus betekent
overigens niet dat veranderingen en aanpassingen van de Leidse Hout niet mogelijk zijn. Als
vereniging houden we nauw en goed contact met de gemeente over de uitvoering van het
beheerplan. Ook is het van belang de ontwikkelingen rond stedelijk groen actief te volgen en
te adviseren en eventueel actie te nemen bij de invulling daarvan.
Deze zomer willen we vieren dat de Leidse Hout dit jaar 10 jaar gemeentelijk monument is.
Dat gaan we doen met een heel leuk evenement in het park. Alle leden zijn daarbij
vanzelfsprekend van harte welkom. De uitnodiging met nadere details volgt.

Een nieuw Bomenboekje van de Vereniging
Binnenkort worden alle leden uitgenodigd voor de feestelijke
presentatie van het nieuwe Bomenboekje van onze vereniging. Het
is het eerste themaboekje van een serie boekjes over de Leidse
Hout. De thema’s uit de oude boekjes van de VVLH, die tussen 1988
en 1998 verschenen, worden vernieuwd en aangevuld. In deze
nieuwe reeks wordt de lezer meegenomen op een wandeling door
de Leidse Hout. Dit leuke Bomenboekje is een bewerking van
‘Bomen en struiken in de Leidse Hout, een wandelroute’, deel 2 uit
de Groene Reeks (1998). Dit nieuwe, en handzame, boekje is mede
tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de
Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict (OVBD).

Symposium Stedelijk Groen
In de Omgevingsvisie 2040 staat hoe de gemeente de ontwikkeling van Leiden wil
aanpakken. Ook stedelijk groen krijgt hierin een prominente plaats. Welke rol moeten
groenvoorzieningen spelen? Welke rol spelen (de tuinen van) burgers daarbij, wat doet de
gemeente? Hoe wordt gezorgd voor verbinding tussen diverse groenvoorzieningen? Welke
afwegingen worden gemaakt voor het belang van groen ten opzichte van werk, wonen en
recreatie?
Veel vragen waarover de gemeente ook in gesprek gaat met burgers en
belangenverenigingen. Eind mei werd hiervoor de bijeenkomst Groene Kansen
georganiseerd voor alle inwoners van Leiden. Eind juni vindt een kleinschalig symposium
plaats voor experts en belangenverenigingen. Centraal onderwerp hiervan is de ontwikkeling
en bescherming van stedelijk groen. Wij zullen daar uiteraard actief aanwezig zijn.

Recente werkzaamheden in de Leidse Hout
De steen bij de Juliana-eik teruggelegd

Door een gezamenlijke actie van de Groengroep en de gemeente ligt bij de Juliana-eik
opnieuw een steen. Misschien kent u het verhaal van de eik en de steen. In 1937 werd in de
Leidse Hout een Juliana-eik geplant, met een gedenksteen, ter ere van het koninklijk
huwelijk. De steen verdween in de oorlog
op last van de Duitsers, en de eik is
opgestookt in de Oorlogswinter. In 1987
werd een nieuwe Juliana-eik geplant, aan
de rand van de grote speelweide, in een
perkje met een nostalgisch hekje
eromheen. De gedenksteen is rond 1990
teruggevonden in de buurt van het
Theehuis en vervolgens bewaard bij het
Koetshuis. Nu is hij, ontdaan van groene
aanslag, bij de imposante eik geplaatst.

Bijen in de Leidse Hout

Vanaf het pad tussen de Oegstgeesterweg en de Maredijk zijn aan weerskanten de
contouren zichtbaar van het bijenlandschap dat door de hoveniers van de gemeente Leiden,
ondersteund door IVN, wordt gerealiseerd. De vrijwilligers van de Groengroep hebben een
bijdrage geleverd aan het vooraf egaliseren van de grond. Er zijn drie zogenaamde B&B’s
(nestel- en voedselplekken) aangelegd, waar onlangs speciaal bijenmengsel is ingezaaid; het
gras wordt bij-vriendelijk beheerd; in de grote boomstronk zijn gaten geboord en er is zand
gestort om zowel houtbijen als zandbijen aan te trekken. Nu is het nog kaal, maar volgend
jaar hopen we op prachtig bloeiende bloemenvelden met zoemende bijen en fladderende
vlinders.

Twee nieuwe banken

Bijna een jaar hebben we de bank bij de
Plasvijver moeten missen. Regelmatig kon je
daar bezoekers zien zitten, genietend van het
zonnetje en van het uitzicht op de vijver. Dat
kan gelukkig weer, want vorige week is op
dezelfde plek een nieuwe bank geplaatst.
Bovendien is recht tegenover deze bank een
tweede bank geplaatst, met uitzicht op de
grote speelweide.

Helpt u ons onnodige uitgaven te besparen?
Wist u dat twintig procent (20%) van onze leden geen
emailadres heeft doorgegeven aan de Vereniging? Dat
heeft gevolgen voor de portemonnee van de VVLH. De
kosten voor de verzending van Nieuwsbrieven,
uitnodigingen en oproepen voor de ALV lopen erg op
(porto, printkosten, adresstickers, enveloppen).
Vaker dan voorheen zullen wij berichten naar de leden
sturen. Wij willen alle leden hierbij vriendelijk doch met
klem verzoeken om alstublieft uw emailadres aan ons
door te geven. Indien u deze brief per post ontvangt, dan hebben wij uw emailadres nog
niet. Wilt u uw emailadres doorgeven aan info@vriendenvandeleidsehout.nl

Leidse Hout in het Museum van Oudheden

In het Rijksmuseum van Oudheden is t/m 1 september een
grote tentoonstelling met een ruime selectie glaswerk
waaronder ook zogeheten zandglas, dat verwijst naar glaswerk
dat met lokaal zand is gemaakt. Atelier NL heeft voor het
ontwikkelen van hun ZandGlaslijn onderzoek gedaan door een
‘Romeinse route’ te volgen door Nederland, België en
Frankrijk. Speciaal voor de tentoonstelling Glas heeft Atelier NL
een serie gemaakt met zand, gewonnen in park Leidse Hout in
Leiden.

Korte mededelingen
•
•

Werfpop zal dit jaar op zondag 14 juli plaatsvinden in de Leidse Hout.
De gemeente Haarlem heeft plannen die ten koste gaan van de natuur in de
Haarlemmerhout. Onze zustervereniging in Haarlem heeft ons gevraagd om hen te
helpen. Dit kunt u doen door een petitie te ondertekenen die verzoekt om de plannen in
te trekken: https://haarlemmerhout.petities.nl

