
 

 

Jaarverslag Vereniging Het Plantsoen 2016. 

Beheer   

Op 30 juni maakte een delegatie van het VHP-bestuur de jaarlijkse rondgang door het park met de  

betrokken ambtenaren van de gemeente Leiden, Mirte van Daalen en Paul Verhoog.Het park ligt er over 

het algemeen schitterend bij, al hebben enkele beuken en de kastanjes het moeilijk. De beuk bij de 

vogelkooi bijvoorbeeld heeft last van een zwam en zal het op den duur niet redden, ondanks de extra 

aandacht. De kastanjes zijn aangetast door de kastanje-ziekte en zijn evenmin te behouden. Opvallend 

genoeg floreert de tamme kastanje. De platanen hebben in de kruin te lijden van massaria, maar dit is 

onder controle. Ook dit jaar zijn de bomen hierop geïnspecteerd. De vleugelnoot heeft ook last van een 

schimmel, maar dit is nog niet ernstig. Zolang het gezien de veiligheid verantwoord is, laat de gemeente 

hem staan. Het gras onder de platanen aan de kant van de Jan van Houtburg komt terug, verzekert de 

gemeente. Het was ernstig beschadigd na een maaibeurt. Sinds de rondgang is gebleken dat het gras 

inderdaad niet is hersteld. Het is opnieuw ingezaaid. Het gemeentebeleid is erop gericht om zo min 

mogelijk objecten in het openbaar groen te plaatsen. Bezoekers dienen zelf hun afval op te ruimen. Toch 

blijkt ook dit jaar weer dat het afval zich ophoopt rond de bankjes en de picknicktafels, dit ondanks het 

regelmatige schoonmaakwerk van de gemeente. De VHP vindt dit zorgelijk. 

Een ander punt van zorg zijn de werkzaamheden rond het aanleggen van een nieuw regenwaterriool. Er 

is een boom omvergereden en er is een enorme waterstroom ontstaan, met schadelijke gevolgen voor 

de overstroomde huizen, maar ook voor het park dat vol met modder lag. In de buurt van de 

Kraaierstraatbrug zijn, zonder overleg met de VHP, grote gaten gegraven, die schade hadden kunnen 

veroorzaken aan de dichtbij staande bomen. Uit informatie van de projectleider van de gemeente, Zeger 

van de Groep, is gebleken dat ter plaatse een voorziening is aangebracht om het regenwater van uit het 

riool naar het open water van de Singel af te voeren. Er is met zeer licht materieel gewerkt. De 

boomwortels zijn zoveel mogelijk ontzien.  Er is alleen een haarwortel geraakt. We hebben er bij de 

gemeente op aangedrongen om in dit soort gevallen altijd vooroverleg met de VHP te hebben. 

Er is inmiddels ook een nieuwe boom geplant in plaats van de omver gereden boom. 

Aanpassingen aan het park voor een mooie aansluiting van het Plantsoen en de Jan van Houtkade in 

het kader van het Singelparkproject 

Tijdens de ALV van 2016 is dit plan gepresenteerd door ambtenaren van de gemeente. Kort gezegd 

voorziet het in verlegging van de rijbaan, die dan komt te liggen tussen het Monument en het 

rioolgemaal en de inrichting van het vrijgekomen terrein als grasveld met wat andere beplanting. Het 

plan op zich vond men goed, maar de wijze waarop de bestaande bomen tegen schade door 

werkzaamheden zouden worden beschermd, kwam nog te weinig uit de verf. 



Daarom is in de loop van 2016 hierover met de betrokkenen van de gemeente, te weten Kees Holland, 

Eduard Dumas en Frank Rammeloo, het nodige overleg geweest. Tweemaal ten kantore van de 

gemeente, tweemaal bij een van de bestuursleden thuis, en tweemaal ter plaatse, in aanwezigheid van 

iemand van de op verzoek van de VHP ingeschakelde Bomenwacht. Dit is een van de gemeente 

onafhankelijke organisatie. Door de Bomenwacht is een advies opgesteld en de werkzaamheden, die 

naar verwachting in het voorjaar van 2017 zullen worden gestart, zullen in overeenstemming daarmee 

worden uitgevoerd. 

Aanleg noodbrug tijdens vernieuwing van de Jan van Houtbrug  

Eerder dan verwacht werd ter plaatse met werkzaamheden gestart, omdat de brug niet meer veilig bleek 

te zijn. Het gaat om een belangrijke verkeersader. De gemeente heeft er daarom voor gekozen eerst de 

ene helft van de brug aan te pakken en dan de andere, zodat het gemotoriseerd verkeer de brug kan 

blijven gebruiken. In verband met de verkeersveiligheid moesten aan weerszijden noodbruggen worden 

aangelegd voor fietsers en voetgangers, waarvan dus één in het Plantsoen, ter hoogte van nummer 111. 

Het hiervoor genoemde over leg over de bescherming van de bomen had ook op deze situatie 

betrekking. Er is, ook op grond van een advies van de Bomenwacht, zo veel mogelijk rekening gehouden 

met de mooie oude bomen die daar staan. De damwanden voor de brug zijn aangebracht van af het 

water. De opritten rusten op het asfalt. De bomen worden verder beschermd door een bouwschutting, 

zodat er geen zwaar materiaal tegen aan kan rijden, of de wortels kan beschadigen.   

Het Singelpark 

De vereniging houdt de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de Singelpark-route in het Plantsoen. 

Ten kantore van de gemeente is overlegd met Marjolein Thon, projectleider van het Singelpark.  In 

november is er namens het Singelpark, in het kader van de Arboretumroute een bijzondere boom, een 

Amur kurkboom uit Mongolië geplant bij de toegang naar het Plantsoen aan de zijde van de Plantage.  

Wethouder Dirkse onthulde een bordje, dat het prototype is van de bordjes die bij de bomen van de 

Arboretumroute zullen worden geplaatst.  

Website 

In het verslagjaar is de website onderhouden door de webmaster. Er zijn drie artikelen geplaatst op de 

Blogpagina, t.w.: De terugkeer van de Leidsche Jagers uit de Tiendaagse Veldtocht, het beeldje 

Moedergeluk van Jan Wolkers en Tijdelijke voetgangersbrug in het plantsoen. Er zijn ook twee 

nieuwsbrieven op de betreffende pagina opgenomen. Door een technische storing op de Server (buiten 

de invloedssfeer van onze vereniging) is helaas geen statistische informatie over 2016 bijgehouden.  

  



Activiteiten 

 Leidse Helden van 1831. Naar aanleiding van de ALV-lezing in 2012 door Hieke van Hoogdalem over 

Musis Sacrum, een muziekvereniging met paviljoen in het Plantsoen, realiseerden we op 23 april het plan 

om een voor dit gezelschap gecomponeerd muziekstuk ten gehore te brengen in de Lokhorstkerk. Deze 

cantate Vredezang begroet de teruggekeerde Leidse Jagers die meevochten in de Tiendaagse Veldtocht. 

We vonden samenwerking met de Vereniging Oud Leiden en dankzij subsidies van de gemeente, Fonds 

1818, van Oud Leiden en Minerva konden we onze plannen realiseren. Professor Schoenmaker hield een 

lezing over De Tiendaagse Veldtocht, ook de jachtmeester van Minerva hield een verhaal, Hans 

Heestermans bracht enkele ronkende jagersliederen, dirigente Margot Kalse leidde het 

gelegenheidskoor, pianiste Mette Lise Boumeester begeleidde het koor. Velen hebben dit bijzondere 

gebeuren bijgewoond. 

Excursie Zoete Land.  Medio juni was er, conform de aankondiging in de Nieuwsbrief van mei, een 

excursie naar het Zoete land. De gewassen stonden er mooi bij, de uitleg was boeiend. Helaas waren er 

slechts vier deelnemers.          

Buurtfeest. Op 19 juni organiseerden we samen met het buurtcomité Hogewoerd het jaarlijkse 

buurtfeest, ditmaal met het thema “Verbeter jezelf, begin bij de buurt.” Met hulp van SSR leden werd dit 

weer gezellig, compleet met eten, drinken, spelletjes, praten en luisteren naar muziek van de SSR-band.  

Financiën en ledental  
 
Van de 169 leden, die per 1 januari 2017 lid waren hebben er 167 contributie betaald. Daarvan voldeden 
160 leden hun contributie over 2016 en 7 leden hebben in 2016 hun contributie over 2015 betaald of 
hun contributie over 2017 reeds in 2016 voldaan. 64 van deze 167 leden maakten een bedrag over van 
meer dan € 8,50, hetgeen resulteerde in een donatiebedrag van € 489,50. De contributie en donatie 
inkomsten waren € 96,00 hoger dan in 2015. Toch vielen de reguliere inkomsten over 2016 € 93,00 lager 
uit, omdat minder leden gebruik maakten van de wijnaktie van Henri Bloem. De gebruikelijke uitgaven 
waren in 2016 € 23,64 hoger dan in 2015. Onze bijdrage aan de als altijd zo gezellige buurtborrel bleef € 
500,00.  
 
De uitvoering van de Cantate Vredezang en het gevarieerde programma daaromheen, georganiseerd 
door onze vereniging en de Historische Vereniging Oud Leiden was een groot succes. Bij de begroting van 
dit evenement waren wij ervan uitgegaan, dat onze vereniging € 700,00 zou bijdragen. Achteraf bleek, 
dat wij de kosten van de uitnodigingen voor de uitvoering van € 160,20  niet als uitgavepost bij de 
begroting betrokken hadden, waardoor ons deel in de kosten van de uitvoering uitkwam op € 850,99 
i.p.v. € 700,00 waarvoor onze excuses.  

 

Nieuwsbrieven – in 2016 ontvingen de leden twee nieuwsbrieven, in mei en november. 
 
Bestuur – we kwamen 7 keer bijeen, overlegden daarnaast vele malen met Vereniging Oud Leiden voor 
de Vredezang, overlegden 2x met het buurtcomité Hogewoerd voor het buurtfeest en 7 maal met de 
gemeente Leiden. 
 


