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Geachte leden,
Zijn uw buren
ook al lid?
Nee? Vraag of ze
€7,50 over maken
op bankrekeningnr.
47.26.90.914
t.n.v. Vereniging
Het Plantsoen,
Leiden.
Bij voorbaat dank.

De laatste dag van het plantseizoen was 31
maart j.l. Dat houdt in dat de gemeente na die
datum tot de herfst geen nieuwe bomen meer
plant. We hebben alles op alles gezet om vóór
deze datum nog bomen geplant te krijgen. Wij
hebben een tweetal persoonlijke gesprekken
gevoerd met wethouder Rogier van der Sande en
diverse gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren, ondersteund door verschillende brieven.
Tot slot is eind vorig jaar een ludieke ‘illegale’
bomenplantactie georganiseerd. Die actie was

Nieuwe bomen en struiken in het park

nodig, omdat ons van verschillende kanten
berichten bereikten dat er dit seizoen helemaal
niet geplant zou gaan worden. Meer hierover zie
ook de andere pagina.
Uiteindelijk zijn er op 31 maart van dit jaar toch
nog 8 bomen en een aantal struiken geplant. En
hoewel het aantal bomen wellicht een beetje
tegenvalt zijn wij als vereniging toch bijzonder
blij dat dat is gebeurd. Gelukkig heeft deze wethouder laten zien te willen doorzetten en heeft
hij het planten goedgekeurd van bomen op
plaatsen waar eerder bomen waren gekapt. Hij is
met ons van mening dat het park - net als elk
ander monument - onderhouden dient te worden. Wij staan daar uiteraard helemaal achter.

Nieuwe vijver

Woensdag 31 maart om iets na 8 uur komt een grote wagen met aanhanger vol bomen het plantsoen inrijden. Jawel, 8 bomen en een aantal struiken worden geplant volgens plan. Flinke exemplaren die het
gebruik van een kraantje rechtvaardigen. Alles gebeurt keurig en voorzichtig, kortom een goede kans op een succesvolle aanplant. Een bijzonderheid: de vleugelnoot die de vereniging heeft geplant gaat verdwijnen; een wat groter exemplaar staat er nu bij op ca. anderhalve meter.
Tenslotte. Er is gefluisterd dat het gemeentelijke planten tot juridische
procedures zou leiden. Daarvan is nog niets gebleken. Mocht het zover
komen dan kan de gemeente rekenen op de volledige steun van de vereniging. Wij willen graag een park met bomen erin..

Ten aanzien van de vijver en de fontein kunnen
wij melden dat de gemeente een prachtig ontwerp heeft gemaakt. Het bestuur en enkele
bewoners hebben daarbij meer dan voldoende
inspraak gehad. De vereniging is hierbij belangeloos ondersteund door Bob van Beek, een
bekend restauratiearchitect. Er kan pas met de
plaatsing van de vijver en fontein worden begonnen zodra het beheerplan is goedgekeurd. De
oorspronkelijke planning om nog voor deze
zomer over te gaan tot plaatsing lijkt daarom al
bijna onhaalbaar.
Bovendien is de financiering nog niet helemaal
rond. De vereniging heeft aangeboden zich in te
spannen bij de werving van fondsen. Een ieder
die ideeën heeft, dan wel hierbij wil meehelpen
kan zich daarvoor melden bij Anke Slotboom
anke.slotboom@tiscali.nl.
Tenslotte zijn wij hard bezig met de voorbereidingen van de Dag van het Park. Op de andere
pagina van deze Nieuwsbrief kunt u daar meer
over lezen.
Wij wensen u een prettig voorjaar, met veel
groen.

Het beheerplan voor het Plantsoen
Na jaren (sinds 1998!) van intensieve gesprekken
met de gemeente Leiden is het beheerplan voor
het Plantsoen dan begin 2005 gereed gekomen.
Ter voorbereiding van dit plan werd de ‘groencommissie’ van onze vereniging de afgelopen
twee jaar vakkundig bijgestaan door de hortulana
van de Leidse Hortus Botanicus, mevrouw Carla
Teune. Een en ander resulteerde in een driedelig
plan dat in opdracht van de gemeente Leiden
door mevrouw Marije Graemers is geschreven. De
verschillende delen behandelen 1. de historische
context van het park, 2. het meubilair etc., 3. het
groen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9
november 2004 heeft het bestuur immers duidelijk gemaakt dat de bodemgesteldheid en de
bomen ons belangrijkste speerpunt van beleid
zullen zijn. De vereniging heeft samen met
mevrouw Teune haar laatste commentaar op de
nieuwe plannen kunnen geven en dit is voor een
groot deel nog verwerkt.
Het gehele plan moet nu ter advisering worden
voorgelegd aan de Adviescommissie voor de
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Daarna volgt de normale inspraakprocedure.

Dag van het Park
Zondag 29 mei 2005
Op deze dag worden in heel Nederland, in zo veel mogelijk parken,
allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Qua concept is
het vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Open Monumentendag, het
Museumweekend en de Nationale Boomfeestdag. Het is een initiatief van de ANWB en de eerste keer dat deze dag wordt georganiseerd. De gemeente Leiden doet hier aan mee, en voor Het
Plantsoen organiseert onze vereniging de nodige activiteiten. Op
dit moment zijn we bezig een programma in elkaar te draaien waarbij diverse (buurt)verenigingen uit Leiden een bijdrage leveren. Op
dag zelf kunnen we best wat hulp van onze leden gebruiken: wie is
bereid hieraan mee te werken? U kunt zich aanmelden via:
marit.meertens@zonnet.nl

29 mei: doe mee en meld u aan!!
Het programma krijgt u in de bus.

Voorzitter Peter spreekt de aanwezige bij de ‘illigale’ actie
toe en geeft uitleg over het hoe en waarom van deze zet.

De burgerlijke ongehoorzaamheids actie, het illegaal planten van twee reeds geplande bomen op de
van te voren reeds vastgestelde plaats, van 30 december 2004 heeft vorm gegeven aan het ongenoegen dat er bestond bij de leden van de vereniging
over de snelheid van handelen van de gemeente.
Als reactie hierop heeft de wethouder zelf aangedrongen op het planten van zoveel mogelijk bomen
(16 van de in totaal ongeveer 30 geplande nieuwe
bomen) voor het einde van het plantseizoen op 1
april. Helaas kon de gemeente dit niet waarmaken
door een (dreigend) bezwaar dat voor de zoveelste
maal voor vertraging zou kunnen zorgen. Daarop is
gekozen voor het planten van bomen en struiken
op plaatsen die er tot voor kort stonden, volgens de
regels was dit wel mogelijk, zodat het uiterlijk van
het park al deze zomer zou worden verbeterd. De
rest van de uitvoering van het nieuwe beheerplan
zal nu pas in de herfst van dit jaar zijn beslag kunnen krijgen. Inmiddels zijn de geplande struiken en
heesters gepoot en wordt dezer dagen ook het
plantenbestand aangevuld en uitgebreid. Gelukkig
heeft de gemeente, mede op aandrang van het
bestuur, ook het Trigondeel van het Plantsoen bij
de beplanting betrokken.
Tijdens de eerste zonnige lente dagen werd het park
weer intensief door jong en oud gebruikt. De kanten
en grasvlakten lagen vol met zonnebadende, studerende en picknickende mensen. Gelukkig voor de
vele recreanten groeit de hoeveelheid hondenbezitters die de dierlijke uitwerpselen opruimt, gestaag.
Hopelijk worden de honden ook aan de lijn gehouden zodat de nieuwe beplanting ook kan aanslaan!

