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Reactie van het Leiderdorps Museum op  
Rapport van Kwartiermaker Walter van Krieken “Reuring in de Tuin”. 
 
28 juni 2015  

 
Het rapport van Walter v. Krieken volgt drie sporen: 
 

1. De beheers/management aspecten. 
2. De technische en visuele aspecten van het gebouw de Sterrentuin 
3. De programmering van activiteiten 

 
 

Ad. 1. 
Het voorstel om het complete gebrek aan doelstellingen en sturing vanuit de gemeente te ondervangen 
door een Stichting te creëren onder voorzitterschap van de Maatschappelijk Ondernemer (verder MO) is 
een goed idee. 
Ons inziens zouden daar nieuwe mensen in moeten zitten die fris naar de Sterrentuin en haar 
(on)mogelijkheden kijken en daar op inspelen. Het gaat vooral om nieuwe activiteiten die extra reuring 
zouden moeten brengen naast de reeds bestaande individuele en gezamenlijke programma’s van de 
huidige Sterrentuinorganisaties. 
 [ eens per 4 à 6 weken is er een gezamenlijke activiteit gericht op kinderen in de Sterrentuin waaraan 
vrijwel alle organisaties bijdragen. Hiervoor bestaat ook een speciale werkgroep] 
 
De verhuurmethoden en de m2 tarieven dienen geheel te worden herzien zodat flexibiliteit en 
marktconforme tarieven ontstaan. 
 
Het Leiderdorps Museum heeft eigen doelstellingen vastgelegd in een stichtingsakte. Met de personele 
bezetting met 100% vrijwilligers en een bescheiden budget lukt het met moeite om die doelstelling te 
realiseren, te weten: verzamelen, registreren, onderzoeken en exposeren van elementen uit de 
Leiderdorpse cultuur en historie. Dit resulteert in twee tot drie exposities per jaar + een serie publicaties.  
Daarnaast werkt het museum mee aan de periodieke kinderactiviteiten op de woensdagmiddagen. 
Het museum erkent niet een hogere Sterrentuin-verantwoordelijkheid en die kan ons inziens ook niet 
worden opgelegd. 
De Sterrentuin is het ons opgelegde gebouw om onze activiteiten te ontplooien en dat doen wij naar 
beste kunnen en binnen de grenzen van onze mogelijkheden en soms iets meer. 
 
Wij vinden dat het rapport een onrealistisch en onterecht zwaar accent legt op gewenste extra 
inspanningen van de huidige gebruikers. Wij vinden dat nieuwe activiteiten vooral van nieuwe 
mensen/organisaties moeten komen. 
 
[ te denken valt aan: een VVV functie, gemeentelijk loket, WMO, film- ballet- muziekvoorstellingen etc. 
etc. ] 
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Ad. 2. 
De suggesties voor het fysieke gebouw steunen wij van harte. Het Atrium heeft het model van een grote 
doodskist en ademt een zelfde soort sfeer. 
De huidige houten wandafwerking en het glazen dak zullen vanwege brandveiligheidseisen een re-
styling in de weg staan. 
Alle acties en voorstellen om het vrolijker en aantrekkelijker te maken, leidend tot meer activiteiten zijn 
welkom en noodzakelijk. 
 
Ad. 3. 
De huidige programmering wordt gedaan door de bestaande organisaties. Voor het grootste deel zijn 
dat de acties onder de eigen doelstelling van de organisaties en met enige regelmaat vindt een 
gezamenlijke programmering plaats, vooral gericht op de jeugd. 
Het Leiderdorps Museum heeft daarmee de limiet van haar capaciteiten bereikt, zowel qua bemensing 
als financieel. De voorgenomen korting van 15% op de thans 100% huursubsidie zal deze situatie 
verslechteren en zelfs het voortbestaan van het museum kunnen bedreigen. 
Het Museum is van mening dat nieuwe activiteiten vooral door nieuwe organisaties en mensen moeten 
worden opgezet en uitgevoerd met waar mogelijk en wenselijk ondersteuning ( vooral moreel) van de 
bestaande organisaties, met name het Leiderdorps Museum. Suggesties daarvoor zijn reeds genoemd 
onder ad. 1. 
 
 
Ir. Jos Gerrese 
 
Stichting Leiderdorps Museum\ 
Voorzitter 


