
Goede avond geachte aanwezigen,

 Mijn naam is (gegevens bekend bij griffie). Ik ben lid van de IVN-werkgroep Leiderdorp en ben tevens vice- 
voorzitter van IVN Leidse regio.  Vanavond wil ik uw aandacht vragen voor onze zorg over de sluitingstijd 
van het toekomstige GHC zoals voorgesteld in het ontwerpbestemmingsplan.  

De ontwikkelingen rond het Groene Hart Centrum vinden we als IVN veel belovend;  mooie, duurzame 
initiatieven om mensen in de natuur te brengen van het Groen Hart.  Dat past ons goed, het kerndoel van 
IVN is: natuureducatie en mensen mee naar buiten nemen.

Het óntwerp -bestemmingsplan is na aanleiding van een aantal zienswijzen - op  bepaalde punten – 
gewijzigd, daar zijn wij blij mee.  

Een van deze zaken is de aanpassing van de regels voor evenementen, er mogen nu maximaal 12 gehouden 
worden die niet langer mogen duren dan 2 dagen. De eindtijd is op 23.00uur gesteld, ook op het terras. 

En dit is ons pijnpunt – de sluitingstijd van het centrum –, dit zint ons helemaal niet. 
In onze zienswijze hebben we voorgesteld de sluitingstijd te bepalen aan de hand van de zonsondergang; 
het moment waarop de natuur in rust gaat.  Omdat dit tijdstip varieert en wij begrijpen dat de horeca 
behoefte heeft aan eenduidigheid maar ook aan gasten, hebben we voorgesteld de midzomertijd als 
uitgangspunt voor sluiting te nemen. De zon gaat dit jaar – van 19 juni  tot  28 juni om 22.04 u onder.  Wij 
pleiten voor rust vanaf dat moment in het hele gebied. 

Wij hopen dat u onze argumenten kunt begrijpen en vragen wij u te overwegen onze visie over te nemen. 
Samenvattend wil houdt dit dus in; alle buitenactiviteiten: de terrassen en evenementen beëindigen om 
21.30 uur en en de binnenactiviteiten moeten gestopt zijn om 22.00 uur.  Belangrijk is dat ook 
de  vervoersbewegingen zoveel gereduceerd zijn.  Ook het personeel is hierbij gebaat, want de terugweg  
naar Leiderdorp is – gelukkig – nog behoorlijk donker.

U begrijpt dat ons voorstel een compromis is,  want als we de natuur voorop zouden stellen dan zou de rust 
in het gebied hersteld moeten zijn bij de aanvang  van de eerste avondzang van vogels, sommigen beginnen 
al twee uur voor zonsondergang.  

Tot slot wil ik u ook de sluitingstijd van de pannenkoekenboerderij, een aanverwant bedrijf aan de andere 
kant van de A4, in herinnering geven. Hun sluitingstijd is 20.30 uur. En sinds enige tijd dempen ze ook  de 
verlichting op de parkeerplaats en soms is die zelf helemaal uit.  

Samenvattend: Ik  pleit om de sluitingstijd van het GHC  te vervroegen, om op die manier de natuur zoveel 
mogelijk te beschermen tegen  geluids-  en  lichtoverlast. 


