Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Concept verslag van de 37e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden
van de Leidse Hout op maandag 22 maart 2021
Aanwezig: Het bestuur: Ruud Hommes, Jos Kok, Menno Sas, Werner Hendriks, Lieke van
Boven, Maarten Vrieze. Leden: Peter Floor, Huub Frencken, Jan Reedijk, Frank Nortier,
Pauline Bonthuis, Annette Mol, Rob Grootenhuis, Simon van der Sluijs, Eveline Kamstra,
Jacqueline Maillé.
Afgemeld: Hr en Mw Bruschke- Lommerse, Jos Huisman-Vermaas, Rinny E. Kooi.
1. Opening en agenda
De voorzitter, Ruud Hommes, opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij
vraagt ieder het geluid uit te zetten, zolang die niet aan het woord is. Ook vraagt hij om door
hand opsteken kenbaar te maken dat je het woord wilt. Dit blijkt soepel te verlopen.
De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Omdat dit wederom een digitale
ALV is, is er geen inleiding (zoals gebruikelijk). Het nagekomen stuk over het voorschot op de
erfenis wordt genoemd.
2. Vaststelling van het verslag van de 36e ALV (op 14 oktober 2020)
Het concept verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Terugblik op 2020
Verslag van werkzaamheden van het bestuur
In een bijlage bij dit verslag is het verslag van werkzaamheden en activiteiten in 2020
opgenomen. Huub Frencken vraagt aandacht voor de volgende punten:
• Bespreken met de gemeente het alternatief van halfverharder of schelpen in plaats
van asfalt voor paden
• Als alternatief voor de prullenbakken verwijst hij naar de nieuwe bakken die
bijvoorbeeld in het Singelpark staan. Ruud geeft aan dat volgens de gemeente voor
het legen van grotere bakken, auto’s het park in moeten. Dat geeft weer risico voor
schade aan de natuur. De gemeente heeft overigens wel toegezegd de rode bakken
op korte termijn te vervangen door een minder opvallende kleur.
Ruud zal nader afstemmen met Huub.
Financieel verslag (jaarrekening) 2020
De penningmeester, Menno Sas, licht het verslag toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De financiële stukken zijn op de website te vinden.
Verslag kascommissie
De kascommissie is vol lof over het werk van de penningmeester en heeft geen op- of
aanmerkingen op de financiële stukken.

1

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Decharge van het bestuur
De kascommissie stelt (bij monde van Jacqueline Maillé) de vergadering voor om het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Benoeming nieuwe kascommissie
Volgens de statuten mag een lid van de kascommissie maximaal 2 jaar achter elkaar dienst
doen. Daarom mag Jacqueline Maillé volgend jaar geen deel uitmaken, alhoewel zij dat graag
zou willen doen. Frank Nortier is graag bereid om volgend jaar weer van dienst te zijn. Simon
van der Sluijs biedt aan om volgend jaar kascommissaris te willen zijn. De vergadering stemt
hier van harte mee in.
4. Samenstelling bestuur
Lieke van Boven, Maarten Vrieze en Jos Kok bereiken het einde van hun termijn als
bestuurslid. Lieke en Maarten stellen zich weer verkiesbaar. De vergadering is akkoord en
stelt het op prijs dat zij hun goede werk voortzetten.
Jos stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij geeft een motivatie voor zijn aftreden en maakt
van de gelegenheid gebruik om een korte terugblik te geven op de afgelopen 4 jaar in het
bestuur van de Vereniging. Hij beveelt zijn beoogde opvolgster (Annette Mol) van harte aan
en wenst haar en de andere bestuursleden een goede samenwerking toe. Ook biedt Jos aan
nog behulpzaam te willen blijven.
Ruud bedankt Jos voor de bewezen diensten en de samenwerking en geeft complimenten.
Hij wenst Jos alle goeds. Jos is verhuisd, maar niet ver weg. We zien elkaar vast nog wel en
een passend afscheid volgt. Jos krijgt een digitaal applaus. Hij bedankt voor de
complimenten en wenst de vereniging alle goeds.
Annette wordt voorgedragen als de nieuwe secretaris. Annette stelt zichzelf voor. Ze is
betrokken bij de stad Leiden en bij de Leidse Hout. Ze wil graag weer iets doen op dit gebied.
Naast het secretariaat wil zij haar kennis en kunde op het gebied van PR en communicatie
graag inzetten. Annette is enthousiast en vol ambitie. Ruud ziet haar als een goede
opvolgster voor Jos. De vergadering stemt van harte in met de benoeming van Annette.
5. Plannen 2021
Ruud verwijst voor dit agendapunt naar de oorspronkelijke begroting voor 2021 en de later
toegestuurde aanvullende notitie over een nieuw voorschot op de erfenis. Dit voorschot
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Hij vat de notie samen en met name de wijze waarop het bestuur het voorschot in de
komende 10 jaar op hoofdlijnen zou willen besteden en binnen welke kaders ieder jaar
‘budgettaire ruimte’ (mandaat) aan de ALV wordt gevraagd. Deze budgettaire ruimte gaat
dan ten laste van de bestemmingsreserve.
2

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Vervolgens worden de geplande activiteiten voor 2021 op hoofdlijnen toegelicht. Voor een
deel van deze plannen wordt budgettaire ruimte gevraagd.
Goed lopende activiteiten als natuurexcursies, zomerconcerten en Groengroep blijven we
uiteraard organiseren. Daarnaast zijn er onderwerpen die nieuw zijn of waar we extra
aandacht aan willen besteden. Bij dit alles zullen we met eventuele coronabeperkingen
rekening moeten houden en wellicht naar alternatieven moeten zoeken.
We blijven in gesprek met de gemeente over het beheer. Het gaat dan o.a. om herstel van
bankjes en prullenbakken, opknappen van nog een aantal paden en aandacht voor
consistentie in beleid, uitvoering en handhaving. Peter Floor uit zijn ergernis aangaande
loslopende honden en vraagt hierover duidelijke borden. Ruud geeft aan dat daar weer bij
de gemeente op is aangedrongen.
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. Om
dit soort zaken te stimuleren wordt de ALV om budgettaire ruimte gevraagd van € 500.
Wat bij ons speelt, speelt ook in veel andere parken. Ook in voorbereiding op een volgend
beheerplan voor de Leidse Hout willen we daarom meer optrekken met andere partijen en
vooral andere Leidse parken om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Op een vraag
van Huub geeft Lieke aan dat we als vereniging een zienswijze hebben ingediend op de
nieuwe bomenverordening van de gemeente. Daarin hebben we aansluiting gezocht bij park
Cronesteyn en de Bomenbond.
Huub geeft verder aan dat een beheerplan geen formele status meer heeft. Het moet
worden omgezet in de digitale omgeving van omgevingplannen. Hij biedt aan hiermee te
helpen, wat van harte wordt aanvaard.
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.
Maarten en Annette lichten toe dat de huidige website zijn beperkingen kent en aan
vernieuwing toe is. Ze willen de mogelijkheden onderzoeken van een upgrade of een nieuwe
site. Hiervoor wordt € 4.000 budgettaire ruimte gevraagd.
Werner geeft aan dat hij samen met Huub bezig is met een project voor verfraaiing van het
Trafohuisje aan het eind van het Bospark. Ook is een kunstenaar bezig met een ontwerp ‘het
ongemakkelijke bankje’ dat aandacht vraagt voor zwerfafval. Huub wijst erop dat eerder een
stijl is afgesproken voor banken in de Leidse Hout. Lieke geeft aan dat het ‘ongemakkelijke
bankje’ een kunstwerk is en juist moet opvallen. Voor het Trafohuisje en het kunstwerk
wordt budgettaire ruimte gevraagd van elk € 500.
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Verder maakt de gemeente een ontwerp voor een nieuwe opslagruimte voor de spullen van
de Waterlelie, waarvoor de vereniging eerder al had aangegeven te willen bijdragen zodra
een nieuw voorschot op de erfenis ontvangen was. De opslag voor de Waterlelie zal naar
verwacht in 2021 nog niet worden gerealiseerd.
Lieke noemt de viering van 90 jaar Leidse Hout, 35 jaar VVLH en 25 jaar Waterlelie. Om de
diversiteit en het belang te laten zien van een Volkspark, zijn diverse organisaties benaderd
die al actief zijn in het park. Een aantal wil graag meewerken aan de viering van de jubilea
onder het label ’90 jaar Leidse Hout Volkspark’. De focus zal liggen op een aantal data. Op 30
juni is er een meer formeel karakter waarbij o.a. de lancering van het Dierenboekje. In
september zal het een soort markt zijn waar alle deelnemende organisaties zich met
activiteiten kunnen presenteren. Als vereniging voeren we de regie, zorgen voor PR en
communicatie en organiseren we onze eigen activiteiten. In de begroting 2021 is € 700
opgenomen voor het lustrum, maar verzoek is € 2.000 budgettaire ruimte voor meer
mogelijkheden.
De vergadering is akkoord met de oorspronkelijke begroting voor 2021 en met de kaders en
het mandaat zoals in de notitie zijn opgenomen.
Ook is men akkoord met de gevraagde extra budgettaire ruimte van in totaal € 7.500.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen. Wel brengt Werner nog 2 punten naar voren. Het programma voor de
Waterlelie is klaar en staat op de website. Ook doet Werner een oproep om bijdragen in te
zenden voor de komende Nieuwsbrief.
7. Sluiting
Ruud dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en hun inbreng. Hij dankt speciaal Jos
voor zijn inspanningen de afgelopen jaren en zijn aanbod tot het in concept opstellen van
een concept verslag van deze ALV.
Het bestuur
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Jaaroverzicht 2020 VVLH
We hadden voor 2020 weer een uitgebreid programma van activiteiten samengesteld.
Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Vanwege regels rond contact en
groepsgrootte konden veel activiteiten hierdoor niet of slechts in aangepaste vorm
doorgaan. Desondanks is ook in 2020 weer een actief jaar geweest. Onderstaand een
overzicht hiervan.
Onderhoud van de Leidse Hout
Een langlopende wens van de vereniging is het opknappen van de omgeving van de
Waterlelie en het Theehuis. Naast verfraaiing is een belangrijk punt een praktischer
bergruimte voor spullen van de Waterlelie.
Afgelopen jaar is het terrein rond de Waterlelie inderdaad mooi opgeknapt met nieuwe
bestrating en meer ruimte voor o.a. het opstellen van stoelen voor de zomerconcerten. In
hetzelfde traject zijn ook de wandelpaden van de Van Waverenweg en de De Kosterweg
gerenoveerd. Als onderdeel van de groene corridor van de Leidse Hout naar het
stationsgebied is een stuk van het fietsdeel van de De Kosterweg eveneens vernieuwd, maar
een groot deel bleef slecht. Begin 2021 is met een tijdelijke oplossing de ergste schade
hersteld.
Opknappen van de omgeving van het Theehuis en een nieuwe opslagruimte voor de
Waterlelie zijn niet gerealiseerd. Wij blijven hierover in gesprek met de gemeente, waarbij
voor de opslag aan een passend alternatief wordt gewerkt.
Stedelijk beheer onderhoudt het park. Theo Jonker heeft veel voor ons park gedaan en was
altijd bereid iets extra’s te doen. In 2020 heeft hij binnen de gemeente een mooie overstap
gemaakt naar een andere afdeling en is hij opgevolgd door Sven Kruijsen.
Bij onze jaarlijkse schouw met de operationeel manager van Stedelijk Beheer was de
conclusie dat het park er over het algemeen goed bij ligt. Daar hebben de eerder genoemde
herstelwerkzaamheden van diverse paden bij geholpen, maar zeker ook de enthousiaste
inzet van de groenmannen van de gemeente.
Tegelijkertijd zijn er een aantal zaken waar een extra inspanning hard nodig is. Zo zijn er
bijvoorbeeld nogal wat bankjes in het park die scheef gezakt zijn en behoeft de zonnewijzer
op de grote speelweide al jaren herstel. Daarnaast is handhaving van het hondenbeleid en
het duidelijk aangeven van de regels een jaarlijks terugkomend thema. Hetzelfde geldt voor
de prullenbakken en overlast van fietsen en auto’s in het park. In onze gesprekken met de
diverse afdelingen binnen de gemeente dringen wij aan op een geïntegreerde aanpak van
beleid, uitvoering en handhaving.
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De Groengroep van de vereniging helpt 2 keer per maand met allerlei klussen waar de
gemeente anders niet aan toekomt. Door de beperkende maatregelen in 2020 konden we
minder vaak bij elkaar komen. Wanneer het kon was het enthousiasme van de vrijwilligers
des te groter. Dit is zeker ook te danken aan groenman Johan Kieft, die ons op inspirerende
wijze begeleidt.
In het verlengde van de Groengroep hebben vrijwilligers mezenkasten opgehangen ter
bestrijding van de eikenprocessierups. Dit experiment bleek in 2020 al direct succesvol met
meer dan 200 jonge mezen en inderdaad minder last van de rups. Dit heeft ertoe geleid dat
begin 2021 extra kasten zijn opgehangen in en langs de rand van het park.
Bij het ontwerp van de Leidse Hout is een ingenieus watersysteem opgezet met sluizen en
duikers. Formeel ligt het beheer hiervan bij het Hoogheemraadschap Rijnland, maar de
daadwerkelijk uitvoering gebeurt door Stedelijk Beheer. Johan Kieft voert dit wekelijks uit
met voldoende vervanging wanneer nodig.
De keet voor opslag van spullen van het Open Lucht Theater is in 2019 keurig geverfd, maar
raakt in verval. Het bestuur van OLT zoekt naar een alternatieve oplossing.
Natuurexcursies en Natuurpaden
Voor 2020 waren met diverse specialisten – grotendeels vanuit Naturalis – excursies gepland
over stinzen, bomen, insecten en paddenstoelen. Uiteindelijk kon er geen enkele doorgaan
en is afgesproken te kijken wat de mogelijkheden zullen zijn in 2021. Op onze website zijn
voor de stinzen wel foto’s met begeleidende tekst geplaatst ter informatie voor wandelaars
in het park. In onze voorbereidingen voor 2021 wordt gekeken in hoeverre we als alternatief
excursies kunnen uitzetten die mensen zelf kunnen lopen.
Het Herfstpad met de scholieren van de Woutertje Pieterse kon gelukkig wel doorgaan.
Marian Kathmann van milieueducatie zorgt steeds weer dat alle informatie actueel is en
geeft in een ‘voorloop-rondje’ extra achtergrondinformatie voor de begeleiders. Erg leuk
was dat er een overvloed aan paddenstoelen was tijdens het Herfstpad. Het was weer een
succes.
Cultuur en festiviteiten
De zomerconcerten in de Waterlelie zijn een vast onderdeel van de jaarcyclus in het park.
Er was weer een gevarieerd programma, maar ook hier vroegen de beperkingen grote
flexibiliteit van het ‘Waterlelieteam’. De gemeente was gelukkig coöperatief en uiteindelijk
konden met veel succes toch 7 concerten georganiseerd worden (in plaats van de beoogde
20). Financiering kon gedekt worden door subsidie van de gemeente.
Het jaarlijkse grote evenement Werfpop kon in 2020 niet doorgaan.
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Overige activiteiten
Voor de Leidse Hout is het van belang niet alleen te kijken naar beheer binnen de grenzen
van het park, maar ook naar ontwikkelingen daarbuiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
continue lichtvervuiling door de parkeergarage van Alrijne, maar ook voor de verbinding met
andere groenvoorzieningen (de zogenoemde ‘groene corridor’). In dat kader hebben we
contact met de gemeente en diverse andere partijen.
De gesprekken met de notaris hebben ertoe geleid dat eind 2020 een verzoek bij de
Rechtbank is ingediend voor een nieuw voorschot op de erfenis.
Het bestuur wil de communicatie met de leden en andere gebruikers van het park verder
verbeteren. Nadat in 2019 enige aanpassingen aan de website zijn gedaan, is in 2020 extra
aandacht geweest voor de nieuwsbrief zowel inhoudelijk als qua frequentie.
In 2020 is begonnen met de voorbereiding van het jubileumjaar 2021. Dan bestaat de Leidse
Hout 90 jaar, de Waterlelie 25 jaar en onze Vereniging 35 jaar. Insteek is dit te organiseren
en vieren samen met andere gebruikers van het park met een scala aan activiteiten. Daarbij
wordt ook gekeken naar alternatieven als er nog steeds beperkingen zijn qua groepsgrootte
etcetera. Afgelopen jaar zijn in ieder geval al flinke vorderingen gemaakt bij het maken van
het Dierenboekje. Dit is na het Bomenboekje (2019) de 2e in een reeks en zal medio 2021
worden gepubliceerd.

Het bestuur.
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