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Drakestein 16, 2352 JV Leiderdorp 
www.groencronesteyn.nl 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
mei 2022 
 
 
De Stichting Groen Cronesteyn is opgericht op 9 maart 2020. Mede vanwege de ANBI-status wordt 
jaarlijks een kort, puntsgewijs jaarverslag opgemaakt. 
 
Bestuur 
 de samenstelling van het bij de oprichting op 9 maart 2020 aangetreden bestuur is in 2021 niet 

gewijzigd 
 
Werkgroepen 
 de Vogelwerkgroep Cronesteyn is formeel als werkgroep van Stichting Groen Cronesteyn 

ingesteld; dit is vastgelegd in een overeenkomst 
 met de Natuurbeheergroep Cronesteyn is afgesproken dat deze eveneens een werkgroep van de 

stichting wordt; de overeenkomst wordt in 2022 ondertekend 
 
Bijeenkomsten bestuur 
 in de periode januari t/m december 2021 kwam het bestuur 10x bijeen; van alle bijeenkomsten is 

een verslag opgemaakt, de meeste door M. van Zon (tegen vergoeding) 
 overleg en bijeenkomsten worden regelmatig bemoeilijkt door coronamaatregelen 
 
Publiciteit/communicatie 
 ontwerpopdracht van materialen is afgerond met een ontwerp voor de lay-out van de Nieuwsbrief 
 de website www.groencronesteyn.nl is onderhouden en regelmatig van nieuwe content voorzien 

(nieuws, activiteiten e.d.); de domeinnaam van de oude site (polderparkcronesteyn.nl) is 'gekaapt' 
en voorlopig niet bruikbaar 

 de digitale nieuwsbrief  is in 2021 3x verschenen; de nieuwsbrief wordt toegestuurd aan 
donateurs en andere relaties, op de site gezet en op Facebook gedeeld, in totaal ca. 350 personen 
en organisaties 

 de stichting is actief op Facebook, met ruim 500 volgers/vrienden in 2021 
 online-presentatie voor Lions Club 
 publiciteit in lokale/regionale media: 

- interview penningmeester in Leidsch Dagblad (over plan transferium A4) 
- diverse artikelen in Leidsch dagblad en Leids Nieuwsblad, plus radio-/webinterview met 

Sleutelstad over actie tegen discgolf 
- naar aanleiding van de karpersterfte in de nazomer ook diverse publicaties, o.a. Sleutelstad en 

voorpagina LD  
 overleg met IVN-werkgroep Cronesteyn over informatiebord Moerastuin; op verzoek van SGC 

heeft de gemeente het bord vervangen 
 doorzetten naar gemeente en andere instanties van meldingen uit het park via website, telefoon, 

Facebook e.d. 
 de 3 ansichtkaarten 'Groeten uit Cronesteyn' zijn 2x herdrukt (per keer 250 stuks); de kaarten 

zijn verspreid o.a. aan deelnemers Hooitochten 
 met uitgeverij Primavera en E. van de Vlist is overlegd over samenwerking bij de heruitgave van 

het boek 'Cronesteyn. Van broekland tot polderpark'; de reeds geplande eigen uitgave van een 
boekje over het landschap is komen te vervallen 

 diverse geplande lezingen en excursies zijn vanwege corona komen te vervallen 
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Activiteiten 
 acties tegen aanleg van een discgolfbaan in Cronesteyn: o.a. diverse overleg met initiatiefnemers, 

lobbyen bij gemeente, publiciteit, inspreken in gemeenteraad, samenwerking met andere 
milieugroepen. etc.; actie liep door t/m begin 2022 

 regelmatig overleg met medewerkers gemeente over projecten uit het beheerplan (2019) die in 
2021 en 2022 worden uitgevoerd; met name is input geleverd m.b.t. maatregelen ter verbetering 
van de weidevogelgraslanden, verplaatsen van de meidoornhaag en verwijderen van 
braamruigtes 

 regelmatig overig over lopend beheer, noodzakelijk onderhoud enz. 
 aanwijzen Cronesteyn als gemeentelijk monument: in overleg met Historische Vereniging Oud 

Leiden is de onderbouwing voorbereid en gelobbyd bij gemeente/politieke partijen 
 aanwijzen Cronesteyn als onderdeel Natuurnetwerk Nederland: bij de gemeente (wethouder, 

ambtelijk) is gelobbyd; in 2022 volgen verdere stappen 
 bij uiteenlopende fondsen en overheden is subsidie aangevraagd voor het (laten) uitvoeren van 

onderzoek naar de slechte waterkwaliteit in Cronesteyn; nadat de meeste van deze aanvragen 
werden afgewezen is besloten het initiatief te beëindigen 

 overlast Amerikaanse rivierkreeft: eigen onderzoek (met diverse andere betrokken), overleg over 
mogelijke oplossingen 

 aanleg wandel/fietsroute vanuit Roomburg: van de route is een schets gemaakt; betrokken 
gemeenten is per brief verzocht de realisering te onderzoeken 

 deelname aan mini-zomerfestival bij Tuin van de Smid (standje) 
 bijdrage aan 'Zaailingenproject': selectie van locaties (en soorten) waar jonge boompjes kunnen 

worden uitgestoken   
 

Vrijwilligerswerk 
 met de Natuurbeheergroep: 

- verwijderen reuzenberenklauw + opstellen lange termijnplan  
- verwijderen Japanse duizendknoop 
- open maken/wegzagen dichtgegroeide doorgang naar barbecue/sportveldje 
- maaien/verwijderen riet en bosopslag in Moerastuin (waar maaimachine niet bij kan) 
- verwijderen opslag noordse esdoorn in Landgoedbos 
- wilgen knotten 

 met Lions Club Leiden: schilderen bijenstal (tijdens natuurwerkdag 2021) 
 met werknemers Galapagos: verwijderen reuzenberenklauw 
 
Onderzoek/monitoring 
 hele jaar: vogelinventarisaties door Vogelwerkgroep Cronesteyn 
 monitoring Amerikaanse rivierkreeft 
 vastleggen incidentele waarnemingen vos 
 de monitoring/telroute van insecten in de Moerastuin is niet van de grond gekomen 

 
Lobbyactiviteiten 
 excursie met wethouder North: kennismaking en bespreken diverse issues 
 inhoudelijke bijdragen aan zienswijze nieuwe Bomenverordening (samen met andere groene 

organisaties); dit heeft op een aantal punten tot verbetering geleid;  
 publiciteit en diverse overleg over ongewenst transferium in groene zone tussen Oostvlietpolder 

en Cronesteyn 
 overleg met een aantal organisaties rond andere Leidse parken opgestart 
 tegen verjagen ganzen in weidevogelgraslanden 
 overleg over RES Holland Rijnland, windturbines Zoeterwoude/A4 
 met medewerkers van de gemeente is regelmatig overlegd over uiteenlopende beheeraspecten 

(o.a. baggerwerk, slootschonen, maaien Moerastuin, maaien barbecue/sportveldjes, vernielingen, 
graffiti) 

 contact/kennis maken met organisaties/betrokken partijen in omgeving 
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Financiën 
 
algemene gegevens 
 

 aantal donateurs 29 
 subsidies NLDoet en gemeente Leiden 
 ANBI-status toegekend in 2020 
 vrijstelling omzetbelasting 
 alle bestuursleden onbezoldigd 
 
inkomsten/uitgaven 

 

 saldo 1-1-2021        €   6.877 
 

 inkomsten: 
- donaties        €      773 
- subsidies       €   1.190 

----------- 
totaal inkomsten      €   1.963 

 

 uitgaven: 
- kosten fondsenwerving t.b.v. onderzoek waterkwaliteit €   1.940 
- ontwerp huisstijl, website    €      265  
- drukkosten      €      327 
- vrijwilligerswerk (materialen, catering)   €      483 
- bankkosten      €      158 
- overige (webhosting, koffie/koek vrijwilligers)  €         41 

----------- 
totaal uitgaven      €   3.188 

 

 saldo inkomsten/uitgaven                /̶– €   1.225 
 

 saldo per 31 december 2021      €   5.651 
 
 


