
   

 

Jaarverslag Vereniging Het Plantsoen 2015. 

Beheer 
Op 29 september hebben 3 bestuursleden met Mirte van Daalen, Paul Verhoog van de Gemeente de 
jaarlijkse schouw van het park gedaan. Het park ligt er goed bij, dankzij het voortdurende onderhoud 
van de gemeente. Een paar punten: 

 De zieke kastanje ter hoogte van Plantsoen 85, bij het water, is verwijderd. De meeste 
kastanjes in het park lijden aan de bloedingsziekte en zullen het op termijn niet redden. Vorig 
jaar is als opvolger een jonge beuk gepland, ter hoogte van Plantsoen 81, bij het voetpad, 
deze doet het voortreffelijk. 

 De beuk bij de vogelkooi heeft last van een zwam en zal het op den duur evenmin redden, 
ondanks de extra aandacht. 

 De platanen hebben in de kruin te lijden van massaria, maar dit is onder controle. Jaarlijks 
worden de bomen geïnspecteerd. 

 De vleugelnoot bij de vijver wordt elke twee jaar teruggesnoeid. Deze heeft ook last van 
schimmel, maar nog niet ernstig. Jaarlijks wordt de boom gecontroleerd. Zolang het gezien 
de veiligheid verantwoord is laat de gemeente hem staan. 

 De zilverlinde ter hoogte van Plantsoen 61 krijgt steeds meer last van de mycelium schimmel. 
De boom wordt jaarlijks teruggesnoeid, maar zal het op termijn niet halen. 

 Opmerkelijk genoeg heeft de pavia kastanje bij de vijver geen last van de bloedingsziekte. Hij 
staat er goed bij evenals, iets verderop, de vaantjesboom, de ginkgo, de hemelboom en de 
tulpenboom. 

 De Wilhelminaboom (linde) staat er mooi bij en heeft sinds vorig jaar weer een keurig 
geverfd hekje. 

De doorgetrokken toegangsspaden tot de vijver lijken te werken. Het omringende groen heeft 
minder te lijden. De gemeente schenkt aandacht aan de biodiversiteit, de aanplant van vaste planten 
in het park maakt deel uit van het beheersplan. Begin 2016 komt het bomenplan van het Plantsoen 
beschikbaar, als de data bij de gemeente zijn bijgewerkt. 
De gemeente heeft op de toegangspunten tot het park grote (grijze) vuilcontainers geplaatst. Er 
komen geen extra afvalbakken bij de banken in het park. Het beleid is erop gericht om zo min 
mogelijk objecten in het openbaar groen te plaatsen. Bezoekers dienen zelf hun afval op te ruimen. 
Desondanks blijkt in de praktijk dat het afval zich ophoopt rond de bankjes en de picknicktafels. 
Op 5 en 26 november 2015 is er op uitnodiging van de gemeente tweemaal overleg geweest met de 
Vereniging over een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de 
Oranjeboomstraat-Geregracht. Dit ontwerp voorziet ook in een aanpassing van de aansluiting van 
het Plantsoen op de Geregracht en de trap rondom het monument nabij het Plantsoen. Het bestuur 
heeft garanties gevraagd dat de bomen ter plekke niet beschadigd raken als gevolg van de 
werkzaamheden: het verleggen van de verkeersroute achter het monument langs en het 
doortrekken van het voetpad richting Jan van Houtkade. De Vereniging blijft hierover in nauw 
contact met de gemeente. 
 
Leden  
Op 31 december 2015 telde de Vereniging Het Plantsoen 169 leden, waarvan 159 leden de jaarlijkse 
contributie van € 8,50 betaalden. Velen maakten een hoger bedrag over, waardoor de leden van de 
vereniging in totaal  € 1.750,80 aan inkomsten bijdroegen. De wijnaktie van wijnkoperij Henri Bloem  
leverde wederom € 350,00 op. 



 
Activiteiten 
Op zondag 28 juni hielden we samen met het buurtcomité Hogewoerd het jaarlijkse buurtfeest. “Een 
goede buur….” was het thema. Weer was er gelegenheid in het Plantsoen voor gezellig spelen, 
springen, eten, drinken en luisteren naar de Really Big Band. Als excursie werd op 9 mei een 
wandeling langs het Singelparktraject georganiseerd. 
 
ALV 
De 12e jaarvergadering werd gehouden op 5 februari 2015 bij Henri Bloem’s Wijnkoperij. Biologe 
Rinny Kooi hield een lezing getiteld: “Over bomen is veel te vertellen.” 
 
Nieuwsbrieven 
In 2015 ontvingen de leden twee nieuwsbrieven, in mei en november. 
 
Financiën 
De totale ledencontributie bedroeg  €  1.750,80. De belangrijkste uitgaven betroffen administratieve 
kosten van ruim € 600,00 en de bijdrage van € 500,00 aan de kosten van het wederom zeer 
geslaagde buurtfeest  in het Plantsoen samen met de Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.. Het 
financieel gezonde jaar 2015 werd afgesloten met een voordelig saldo van bijna € 700,00. Zie ook het 
Financieel Jaaroverzicht 2015. 
 
Website 
In het verslagjaar is de website onderhouden door de webmaster. Er zijn 5 artikelen geplaatst op de 
Blogpagina en er zijn twee Nieuwsbrieven op de betreffende pagina opgenomen. 
Volgens de statistieken van Wordpress is de website 2.300 keer bezocht. Daarbij zijn 11.377 pagina's 
geraadpleegd. Het bezoek aan onze website en het raadplegen van de pagina's heeft een significante 
piek in de maand augustus. 
 
Singelpark project 
Om een idee te krijgen van het project is op 9 mei een Singelpark-traject gewandeld met 
belangstellenden, na vorig jaar het eerste deel te hebben afgelegd, nu het tweede deel vanaf 
Volkenkunde tot begin Plantsoen. 
 
Bestuur 
Dit kwam 6 maal in vergadering bijeen, we overlegden 3 maal met het buurtcomité over het 
buurtfeest.  Eenmaal was er een rondgang door het Plantsoen met de gemeente en tweemaal 
overleg over de herinrichting van de omgeving van de kruising bij het monument, zie hierboven 
onder beheer. 
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