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Toekomst KUNST IN DE HEEMTUIN. 

 

Eerstdaags starten de collegeonderhandelingen in Leiderdorp voor een nieuwe 

coalitie en een coalitieakkoord. Namens de Stichting Kunst in de Heemtuin breng ik 

het volgende onder uw aandacht. 

De Stichting Kunst in de Heemtuin (KIDH) organiseert op oorspronkelijk initiatief van de gemeente reeds 

tien jaar van mei tot en met oktober een beeldenexpositie in de Heemtuin. Dit gebeurde eerst via de 

gemeentelijke kunstcommissie en later door een daartoe opgerichte stichting. De Heemtuin is gemeentelijk 

eigendom en is gedurende openingstijden vrij toegankelijk. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en 

besteedt het contact en de regelingen met de kunstenaars uit aan een (betaalde) projectleider. Daarnaast 

krijgen wij jaarlijks (kosteloos) advies van enkele gerenommeerde kunstenaars. 

De Stichting organiseert daarnaast workshops, rondleidingen voor groepen senioren, scholieren en 

belangstellenden. Wij schatten dat gemiddeld ruim 2000 mensen de expo bezoeken, los van de bezoekers 

van de heemtuin, die de expo al wandelend meekrijgen. 

Er wordt samengewerkt met het MEC en de Open Atelier route in Leiden. Bij de selectie van kunstwerken 

wordt rekening gehouden met deelname van  lokale kunstenaars.  De kunstwerken worden deels gehuurd 

en deels speciaal voor de heemtuinexpositie vervaardigd, vaak in de vorm van een workshop of als 

demonstratie voor het publiek. 

 

De financiering van de beelden exposities bestaat voor een belangrijk deel uit een subsidie van de 

gemeente ( € 15.000.--) plusbijdragen van diverse subsidiërende fondsen ( € 5 a 6.000.- ) en een groeiend 

aantal vrienden, die een bescheiden donatie geven. Een van de subsidiënten, het Fonds 1818, heeft 

toegezegd dat zij bij het voortbestaan van de stichting zullen blijven subsidiëren met tenminste € 3.000 per 

jaar. 

In 2017 heeft het gemeentebestuur besloten de subsidie voor Kunst in de Heemtuin te stoppen met ingang 

van 2019. Dat betekent dat in 2018 de laatste expositie zal worden georganiseerd. Hiermee zijn wij 

inmiddels volop bezig , zodat  de 2018-expositie ‘Orde in Chaos’  op zaterdag 26 mei officieel opent. 

De Stichting kent geen verdienmodel: de heemtuin is vrij toegankelijk en entree heffen voor de expo is dus 

niet mogelijk. Wel wordt gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld een passe-partout te maken voor 

een combibezoek aan het Leiderdorps Museum, Brasserie Park (voor een lunch) en de Heemtuinexpo 

inclusief rondleiding. Dit zal echter nooit het budget opbrengen om toekomstige exposities mogelijk te 

maken. 
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Wij krijgen de indruk dat het cultuurbeleid van de gemeente Leiderdorp wordt ondergebracht bij   Welzijn, 

een taak die de gemeente gaat uitbesteden  aan een externe partij. Wat dat financieel en beleidsmatig voor   

de cultuur gaat betekenen is ons geheel onduidelijk.  Hoewel cultuur een onderdeel is van welzijn in de 

brede zin, zijn dat qua uitvoering toch verschillende zaken, die naar onze mening  ook verschillend dienen 

te worden behandeld. 

Zonder subsidie van de gemeente is Kunst in de Heemtuin ten dode opgeschreven en za l2018 de laatste 

expositie zijn.  

 

Wij verzoeken u daarom om in uw beraadslagingen het besluit de subsidie aan Kunst in de Heemtuin stop 

te zetten te heroverwegen en opnieuw vast te stellen op het oude bedrag van € 15.000 per jaar en 

daarover zo mogelijk een meerjarenbesluit te nemen, opdat de Stichting van enige continuïteit kan uitgaan. 

Graag lichten wij, indien gewenst , e.e.a. toe. 

 

 

Leiderdorp 23 maart 2018 

Met vriendelijke groet, 

 

Ir. Jos Gerrese 

 

Stichting Kunst in de Heemtuin 

Voorzitter. 


