
 
Leiden, 24 juni 2022

 
Geachte omwonende van de Leidse Hout,
 
Zaterdag 9 juli vindt de 40ste editie van Werfpop plaats op de Grote Speelweide in de Leidse Hout. Met dit schrijven 
willen wij u graag de nodige informatie bieden over het evenement en de maatregelen die wij hebben genomen om de 
overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.
 
Betaalde editie (voor het eerst)

 Werfpop is een Stichting zonder winstoogmerk die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Alle positieve resultaten komen dus 
ten gunste van de Stichting en worden uiteindelijk gebruikt voor het organiseren van het festival. In de afgelopen 40 
jaren hebben wij reserves opgebouwd door het behalen positieve resultaten. Onze grootste bron van inkomsten is de 
drankverkoop op het festival. Hierdoor zijn we dus afhankelijk of de bezoeker naar ons festival komt en of deze uitgaven 
maakt op het festival. De drankverkoop is grotendeels afhankelijk van de weergoden. Immers als het slecht weer is 
komen er minder bezoekers en hebben wij minder inkomsten uit drankverkoop.
 
Doordat de weergoden ons de laatste twee edities niet goed gezind waren, de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen en het Covid-19-virus ervoor heeft gezorgd dat het festival twee keer niet kon doorgaan, hebben we 
moeten besluiten om een entreeprijs te heffen. Deze entreeprijs bedraagt € 7,50 maar hiervoor krijg je een aantal zaken 
terug, zoals een gratis drankje, een ECO-beker en een plaspartout, waarmee je de gehele dag gebruik kunt maken van 
de toiletten. Kinderen tot en met 12 jaar hebben onder begeleiding van minimaal 1 volwassene van 18 jaar en ouder 
gratis toegang.
 
Instandhouding park
Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij te gast zijn in een prachtig stadspark. Wij doen daarom onze uiterste best de 
schade aan het park door onze aanwezigheid te voorkomen. In 2016 is er in samenwerking met de Vereniging Vrienden 
van de Leidse Hout, de stichting Leidse Hout Monumentwaardig en bewonersvereniging Houtkwartier een protocol 
opgesteld. In dit protocol is vastgelegd hoe de Flora en Fauna van de Leidse Hout rondom evenementen wordt 
gerespecteerd en hoe wordt voorkomen dat er schade ontstaat aan het park door (deze) evenementen. De tekst van dit 
protocol is te vinden op de website van de Vrienden van de Leidse Hout (www.vriendenvandeleidsehout.nl). 
 
In dit protocol is een aantal scenario’s uitgewerkt, afhankelijk van de weersomstandigheden, dat de mogelijkheid biedt 
om op basis van maatwerk schade aan het park te voorkomen. De staat van het veld wordt constant gemonitord en 
indien nodig worden delen van het terrein afgesloten, worden extra rijplaten geplaatst of aanrijroutes gewijzigd. Werfpop 
blijft daarbij in nauw contact met de verantwoordelijke ambtenaar. Deze aanpak heeft tot tevredenheid van alle 
betrokken partijen geleid. Voor de Kleine Speelweide (het ‘Schommelveld’) zijn strikte afspraken gemaakt. Hier mag in 
het geheel niet gereden worden met gemotoriseerde voertuigen.
 
Groen Glas
Werfpop werkt dit jaar ook weer met Eco-glazen, herbruikbare statiegeldbekers. Bij het verlaten van het terrein kunnen 
de bezoekers de beker weer inleveren bij een statiegeld punt. Wij ervaren dat dit zal leiden tot een schoner terrein 
tijdens het festival en winst op het gebied van duurzaamheid. 
 
Op- en afbouw
Vanaf dinsdag 3 juli tot en met woensdag 11 juli zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de Leidse Hout, volgens 
onderstaand tijdschema:
 
ma. 4 juli plaatsen rijplaten in de Leidse Hout ter bescherming van de bodem
di.  5 juli bouw podium 1, bouw cateringtent
wo.  6 juli bouw podium 2, plaatsen hekken om terrein
do.  7 juli plaatsen hekken rondom festivalterrein, verdere inrichting terrein
vrij.  8 juli soundcheck (17:00-19:00) (onder voorbehoud), opbouw
za.  9 juli opbouw, festival (13:00 tot 23:00)
zo.  10 juli schoonmaak terrein, afbraak podium 2, tenten, bars
ma. 11 juli afbraak podium 1, ophalen laatste materialen
di. 12 juli verwijderen rijplaten
 
De Grote Weide en de omliggende paden zullen tot vrijdag 8 juli toegankelijk zijn. Op vrijdag wordt een aantal bruggen 
en doorgangen afgezet. De Grote Weide is van vrijdagmiddag tot maandagmiddag na de schoonmaak afgesloten. Het 

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/


terrein wordt gedurende de op- en afbouwperiode van ’s avonds 22:00 uur tot ’s ochtends 08:00 uur afgesloten en 
bewaakt door de nacht security. 
 
Tijdens het laden en lossen van materialen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom wordt tijdens de op- en 
afbouw de Van Slingelandtlaan incidenteel afgesloten voor doorgaand verkeer. Evenementenverkeersregelaars zorgen 
ervoor dat doorgaand verkeer wordt omgeleid en dat bestemmingsverkeer zonder hinder verder kan.
 
Geluidshinder
De gemeente Leiden heeft Stichting Werfpop een Evenementenvergunning Categorie IIb verleend. In deze vergunning 
is vastgelegd dat er op zaterdag 9 juli van 13:00 uur tot 23:00 uur versterkt muziekgeluid mag worden geproduceerd, 
met een maximaal volume van 85 dB(A) en 97 dB(C) gemeten op de gevel van omliggende huizen. De dB(A) norm 
betreft de hoge tonen; de dB(C) norm begrenst de lage tonen. Deze geluidsnormen worden gedurende de hele dag via 
een continu-meting gemonitord op de twee dichtstbijzijnde huizen, namelijk op de Van Slingelandtlaan 4 en op de 
Groene Maredijk. De resultaten van deze meetpunten zijn inzichtelijk voor de geluidstechnici van beide podia, zodat 
deze direct kunnen ingrijpen. Dit jaar is er meer geïnvesteerd in het beperken van de geluidsoverlast van de buurt en 
het verbeteren van de geluidskwaliteit op het festivalterrein. Er is voor het hoofdpodium een meer geavanceerd 
geluidssysteem ingehuurd, met als gevolg dat het geluid beter ‘gericht’ kan worden. 
 
Verder is in de vergunning vastgelegd dat op vrijdag 8 juli tussen 16:00 uur en 21:00 uur een soundcheck mag 
plaatsvinden. Dit betekent dat wij op dat moment de geluidsapparatuur afstellen. Er is voor beide podia een soundcheck 
van een uur gepland, waarvan slechts een klein gedeelte van de tijd daadwerkelijk muziek wordt geproduceerd. Naar 
verwachting is dan ook niet de volledige vergunde tijd hiervoor nodig. 
 
De afgelopen jaren is Werfpop altijd binnen de gestelde geluidsnormen gebleven. Hoewel wij als organisatie ons uiterste 
best zullen doen om de overlast tot een minimum te beperken, is het onvermijdelijk dat u gedurende de dag 
geluidshinder zult ervaren. 
 
Bezoekersstromen en parkeren
De ingang van het festival bevindt zich bij het pad van de Grote Speelweide richting Theehuis. Daar is voldoende ruimte 
om de bezoekersstroom op een verantwoorde wijze naar binnen te leiden. Het publiek dat vrijwel uitsluitend te voet, met 
de fiets of met het OV het festival bezoekt, zal vanaf het station via de Rijnsburgerweg en Houtlaan naar de Leidse Hout 
worden geleid. Daartoe wordt bewegwijzering ingezet. Opnieuw zetten wij een aantal verkeersregelaars in die zullen 
proberen te voorkomen dat het publiek fietsen plaatst waar ze niet behoren te staan. In de praktijk is het steeds een 
schier onmogelijke opgave gebleken. Door het plaatsen van dranghekken en afzetlint, doen we ons uiterste best om 
schade aan de tuinhekken te voorkomen.
 
Programma Werfpop 2022
(Bij het printen van deze brief was het volledige programma nog niet ingepland)
Meer informatie op: www.werfpop.nl
Podium 1
(zijde Van Slingelandtlaan)
13.15 - 23:00 NTB 
 

Podium 2
(zijde Groene Maredijk)
14:00 - 23:00
 

Naast het programma op de twee podia is er nog een uitgebreide randprogrammering met: straattheater, 
kinderactiviteiten en een uitgebreide foodmarkt. 
 
Tot zover een overzicht van de maatregelen die Werfpop in overleg met de gemeente Leiden heeft getroffen om de 
overlast te beperken en wat u rond Werfpop kunt verwachten. Mocht u onverhoopt nog vragen of opmerkingen hebben, 
dan kunt u ons het beste per e-mail bereiken via onderstaand adres. Als u tijdens de op- en afbouw vragen heeft, kunt u 
altijd bij de ingang van het park aan de Van Slingelandtlaan vragen naar iemand van productie. Wij denken graag mee 
om voor u de overlast te beperken.
 
Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u van harte uit te nodigen op Werfpop, het oudste, grootste en 
gezelligste popfestival van de Leidse regio. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Schrover 
Voorzitter Stichting Werfpop
E-mail: voorzitter@werfpop.nl


