Jubileumplannen (Lieke van Boven)
De VVLH viert dit jaar dat Volkspark De Leidse Hout 90 jaar bestaat. In dit stukje zal ik iets
vertellen over onze plannen. Het afgelopen jaar is eens te meer gebleken hoe belangrijk een
volkspark is. Talloze individuen en groepen bezoeken dagelijks het park om te wandelen,
sporten, genieten van de natuur en cultuur. We willen zo veel mogelijk gebruikers betrekken bij
dit jubileum. Daarom hebben wij organisaties die hun activiteiten uitvoeren in de Leidse Hout,
benaderd met de vraag of zij een (reguliere of speciale) activiteit uit willen voeren onder de
noemer 90 jaar Volkspark de Leidse Hout. Een aantal van hen, waaronder de Atletiekvereniging,
het Yogacentrum, de scholen in de Leidse Hout, het OLT heeft al toegezegd. Zelf denken we nog
na over een activiteit speciaal voor de leden.
De activiteiten in het kader van het jubileum komen op een kalender en er wordt een logo
ontwikkeld. De focus ligt op twee evenementen:
• Woensdag 30 juni, de dag waarop de Leidse Hout
90 jaar geleden
feestelijk werd geopend, vindt de formele
viering plaats
bij de Waterlelie en wordt o.a. het boekje
‘Dieren in de
Leidse Hout’ gelanceerd. Voor de leden is dit
boekje
gratis!
• In het weekend van 11/12 september vindt de
feestelijke
publieksviering plaats op het grote veld, met
o.a. een markt
van aanbieders van activiteiten en verspreid
in het park
activiteiten waar het publiek al dan niet aan
kan meedoen.
De VVLH organiseert door het jaar heen
speciale edities
van de eigen activiteiten (natuurexcursies,
Natuurpad en
Waterlelieconcerten) en rondleidingen, zwerfvuilacties met
kinderen
enzovoort.
De insteek van de viering is dus samenwerking, waarbij elke organisatie zijn eigen activiteit
uitvoert met een extra jubileumdraai en de VVLH de coördinatie en publiciteit verzorgt.
Wij hopen dat er leden zijn die ons bij de uitvoering van deze plannen willen ondersteunen.
De eerste vrijwilligers hebben zich al spontaan gemeld!

Concerten in de Waterlelie (Werner Hendriks)
Het ziet er voorlopig niet goed uit voor de concerten.
De meeste ensembles repeteren niet of nauwelijks.
De gemeente heeft de vergunningen nog niet verleend.
Hou de website in de gaten voor de actuele stand van zaken!
Daar vindt u ook het uitgebreide programma. Klik hier

Uw aanmelding
als vrijwilliger, uw opmerkingen en vragen stuurt u naar het adres onderaan elke pagina.
Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
website: www.vriendenvandeleidsehout.nl
e-mail: info@vriendenvandeleidsehout.nl

Algemene Ledenvergadering en
onze plannen voor 2021 (Ruud Hommes)
Op 22 maart is onze 37e Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden. Net als vorig jaar moest dit helaas weer digitaal. En net
als iedereen kijken we ernaar uit weer ‘fysiek’ bij elkaar te kunnen
komen. In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie van twee formele punten en onze
plannen voor 2021. Het uitgebreide verslag van de ALV kunt u binnenkort op onze website
vinden.
Lieke van Boven en Maarten Vrieze zijn herbenoemd in het bestuur en Annette Mol is benoemd
als secretaris. Zij volgt daarmee Jos Kok op die in de afgelopen jaren veel goed werk heeft
gedaan voor de vereniging en gelukkig bereid is ons nog af en toe bij te staan.
Meer goed nieuws is dat we een nieuw voorschot krijgen op de erfenis van mevrouw Krantz, de
dochter van één van de stichters van de Leidse Hout. Dit voorschot is bestemd voor een periode
van circa 10 jaar en geeft ons meer mogelijkheden voor onze plannen zoals we die o.a. in ons
beleidsplan 2020 – 2025 hebben opgenomen.
Plannen 2021
Goed lopende activiteiten als natuurexcursies, zomerconcerten en Groengroep
blijven we dit jaar uiteraard weer organiseren. Mogelijk dwingt corona ons
deels tot een ander programma.
Ook de gesprekken met de gemeente over beheer blijven de nodige aandacht vragen. Wat bij
ons speelt, speelt ook in veel andere parken. We willen daarom meer optrekken met andere
partijen en vooral andere Leidse parken om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Recent
voorbeeld is een reactie op de nieuwe bomenverordening, die door de gemeente is voorgesteld.
Ook aan het actiever betrekken van leden en meer algemeen de omringende bewoners en de
gebruikers van de Leidse Hout, zullen we meer aandacht besteden. Voor leden kijken we of we
iets speciaals kunnen doen. En we hopen periodieke acties met kinderen op te kunnen zetten
voor het opruimen van zwerfafval. Specifiek voor dit jaar noemen we hier het vieren van het
jubileum van de Leidse Hout 90 jaar Volkspark. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief.
Verder lopen verschillende acties voor verfraaiing van elementen in het park. Daaronder valt
bijvoorbeeld het al langlopend verzoek aan de gemeente om herstel van de zonnewijzer.

De zonnewijzer op de grote speelweide
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Hallo allemaal,
ik ben Annette Mol – moeder van drie kinderen en zojuist 60 jaar geworden - en sinds de ALV
secretaris van de Vrienden van de Leidse Hout. Leuk, ik heb er zin in.
Ik woon in Leiden in de Vogelwijk, werk als zelfstandig communicatieadviseur en ben een
liefhebber van onze mooie stad en het prachtige volkspark De Leidse Hout. Ik ga er graag
picknicken, wandelen, hardlopen of een broodje eten in het Theehuis.
Maar ik ken de Leidse Hout ook nog op een
andere manier.
Samen met een aantal ondernemers van
Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict, waar
ik lid van ben, Huub Frencken en Werner
Hendriks heb ik zo’n vijf jaar geleden het
openluchttheater in het park nieuw leven in
mogen blazen. We hebben daar een paar
prachtige voorstellingen in de openlucht gehad,
heel bijzonder. Misschien hebben we elkaar daar
al weleens ontmoet.
Zo niet, dan hoop ik met een aantal leden kennis te kunnen maken tijdens de
jubileumactiviteiten dit jaar.
Ik ga graag het gesprek aan over het park en wat de vereniging voor de leden kan betekenen.

Groengroep en opruimen van zwerfafval 2021 (Maarten Vrieze)
De groengroep van onze vereniging is tot nu toe dit jaar zwaar getroffen door de
maatschappelijke beperkingen die opgelegd zijn vanwege het Corona virus. Alle geplande
werkbijeenkomsten zijn sinds 1 januari afgelast.
Er is nog geen zicht op verruiming van de mogelijkheden. Ondertussen popelen de deelnemers
om weer aan de slag te gaan. Zelfs hebben twee nieuwe vrijwilligers zich aangemeld om mee te
werken, wij hebben nog geen gebruik kunnen maken van hun aanbod.
•

Wat wel kan, en wat velen al doen, is je ontfermen over zwerfafval. De gemeente wil
faciliteren met handschoenen, afvalzakjes en grijpers. Belangstelling hiervoor? Laat het
weten.

•

Is er iemand die het met enige regelmaat opruimen van zwerfafval, b.v.
door (school)kinderen zou willen coördineren? Met gebruikmaking van de
mogelijkheden die de gemeente ons geboden heeft. Neem dan contact
met ons op.
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90 jaar De Leidsche / Leidse Hout = 90 jaar muziek-in-het-park (2)
(Werner Hendriks)
En toen werd het 10 mei 1940…
In de eerste oorlogsjaren gingen de concerten in de zomer
gewoon door.
Jan Wolkers – destijds een Oegstgeestenaar van tegen de
twintig – tekende de oude muziektent in haar volle glorie,
omringd door de bomen van het park.
Naarmate de bevrijding naderde kwam het einde van het houten bouwwerk in zicht. In 1944
begonnen Leidenaren-met-gebrek-aan-brandstof de bomen en struiken te rooien; de
muziektent bleef aanvankelijk gespaard. Maar moest er uiteindelijk ook aan geloven.
Opmerkelijk is dat enkele decennia later sommige Leidenaren beweerden dat de “muziektent
van Jan Wolters” nooit had bestaan.
Wat er volgde waren jaren van muzikale stilte.
Op 17 april 1986 kwam de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout tot stand. De gemeente
gaf een startsubsidie, met onder andere als opdracht “het bevorderen van activiteiten van
culturele, educatieve en recreatieve aard in de Leidse Hout”.
Langzaam kwamen de zondagmiddagconcerten weer
op gang, soms in het Openluchttheater, soms op de
speelweide bij het Theehuis. De evenementen werden
georganiseerd in samenwerking met de FLAM, de
Federatie Leidse Amateur Muziekgezelschappen.
10 juli 1993: het jeugdorkest uit Kiskunfélegyháza
(Hongarije) zit klaar voor een optreden in de open lucht
Omdat het regelmatig gebeurde dat een concert vanwege slecht weer niet door kon gaan,
kwam er voor de kleinere gezelschappen een opklapbare tent. Stoelen en andere attributen
werden opgeslagen in het elektriciteitshuisje bij de
ingang aan de Houtlaan.

Destijds mocht het publiek nog luisteren vanuit
strandstoelen….
Intussen was er al in 1986 – bij de oprichting van de VVLH – vanuit de gemeente geopperd om te
werken aan een nieuwe muziektent.
Nadat dit idee aanvankelijk weer verdween in een diepe la, pakte de Vereniging het in 1990 op.
En met succes!
Waarover meer in de volgende nieuwsbrief.
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Wijziging Bomenverordening gemeente Leiden (Lieke Van Boven)
De Vrienden van de Leidse Hout hebben 18 maart jl. een Zienswijze ingediend op de (concept)
Wijziging Bomenverordening. Vooropgesteld: onze Zienswijze is niet “technisch”, dat laten wij
graag over aan de deskundigen. Wij onderschrijven de visie (document: Ecologische Kansen voor
Leiden 2020). Wij zijn verheugd dat ecologische waarde (en dus bescherming!) niet alleen zal
gelden voor individuele bomen, maar ook voor ‘waardevolle structuren’. Onder die laatste
vallen een aantal Leidse parken, waaronder de Leidse Hout. Wij hebben de gemeente
geadviseerd onze Vereniging, met name de Groengroep, te betrekken bij de
evaluatie en herziening van het huidige ‘Beheerplan Volkspark de Leidse
Hout 2011-2026’ om de vertaalslag van beleid naar uitvoering concreet te
maken. Het Beheerplan vindt u hier Op dit en ander gebied zien wij
meerwaarde in de samenwerking met andere Leidse parken.
Onze Zienswijze is te vinden op de website; klik hier Zie voor meer
informatie de website van de Bomenbond; klik hier

Natuurexcursie Stinzen (Lieke van Boven)
Helaas kan de geplande groepsgewijze excursie weer niet doorgaan. Als alternatief kunt u op
onze website de route vinden die wij aanbevelen om zo veel mogelijk verschillende stinzen te
zien in drie parken: Leidse Hout, Oud
Poelgeest en Heempark. Op het moment
dat ik dit schrijf (31 maart) is alles nog erg
pril, maar zodra het warmer wordt kan
het hard gaan. Het is dan ook geen straf
om deze route vaker te lopen, want elke
dag is er weer iets nieuws te zien: nieuwe
planten of planten die tot volle bloei
(en/of reuk!) gekomen zijn. U vindt de
routebeschrijving, informatie over
stinzen en foto’s op de website; klik hier

Een wensboom in de Leidse Hout
Begin dit jaar bleek een van de vele bomen van De Leidse Hout tijdelijk in gebruik genomen als
“wensboom”
De Leidse Glibber deed in zijn nieuwsbrief verslag. Klik hier

Uw bijdrage in de Nieuwsbrief van de VVLH?!
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar
info@vriendenvandeleidsehout.nl.
De deadline voor de nieuwsbrief van juni 2021 is 25 mei a.s.
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