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Buurtfeest  
Op 23 juni vond het jaarlijkse buurtfeest in het Plantsoen weer plaats. Wij bereidden dit, zoals elk 
jaar, weer in eendrachtige samenwerking voor met het buurtcomité Hogewoerd e.o. 
De weergoden waren ons, voor het zoveelste jaar op rij, gunstig gezind. Het was een stralende dag, 
die extra feestelijk werd door het optreden van de familie band Van Hoytema, bestaande uit ouders 
Aukelien en Nanne en kinderen David en Sophie, die zo ongeveer op het Plantsoen zijn geboren en 
getogen. We hoorden er veel waarderende woorden over.  
 
El Cid en een ander evenement in het Plantsoen.  
In augustus werd ons per rondschrijven aangekondigd dat El Cid een picknick had georganiseerd 
voor enkele duizenden aankomende eerstejaars in het Ankerpark en in het Plantsoen. Informatie 
bij de gemeente wees uit dat daarvoor wel een vergunning was verleend. We hebben kunnen 
vaststellen dat daarin goede voorwaarden stonden om het park te ontzien. Contacten onzerzijds 
met de organisatie van El Cid, verliepen prettig. De dag zelf is rustig en zonder schadelijke 
gevolgen voor het park verlopen. De rommel werd keurig opgeruimd. 
 
Enkele weken later vond, tot in de late avond, zonder enige vooraankondiging en ook zonder dat 
bij de gemeente een vergunning was aangevraagd, een groot feest voor internationale studenten 
plaats. Het voornemen is om op dit soort activiteiten te anticiperen, o.a. door het 
evenementenbureau van de gemeente tijdig te vragen naar organisatie en handhaving. 
 
Beheer, overleg met de Gemeente Leiden 
In het voorjaar 2019 heeft VHP het jaarlijks overleg gehad met vertegenwoordigers van de 
gemeente Leiden: Marlous Boutkan (beleid), Emiel Holgersom (beheer) en René Verdel (wijk). 
De VHP heeft hier gepleit voor borden met gedragsregels in Het Plantsoen, zoals in het 
Vondelpark, maar de gemeente is hier vooralsnog op tegen. De gemeente wil wel nagaan of de 
APV aanknopingspunten heeft voor eventuele regels op grond van voorbeelden. 
Het beoogde hekje en de beoogde steen bij de Beatrixboom zijn onderwerpen voor de 
monumentencommissie. 
Op 18 september vond de jaarlijkse rondgang door het park plaats. Namens de gemeente waren 
Paul Verhoog en Sander de Jeu aanwezig, namens de VHP Anne Hofstede en Robert Kauffmann. 
Verder nam Rinny Kooi deel. 
Er zijn in het park twee Kastanjebomen gekapt vanwege de bloedingsziekte. Deze kunnen worden 
vervangen door Tamme Kastanjes, die niet vatbaar zijn voor deze ziekte. De VHP praat mee over 
vervangende bomen. De grote Kastanje bij het beeldje van Jan Wolkers doet het nog goed. De 
kleinere daar in de buurt loopt echter gevaar. De Kastanje bij de vijver houdt het ook nog goed uit. 
Waarschijnlijk doordat de brede kruin bescherming biedt aan de stam. 



Van de overige bomen staat de Kaukasische Vleugelnoot er goed bij. In de Zilverlinde zit zwam, 
deze is daarom stevig gesnoeid en zal hopelijk nog wel enige tijd meekunnen. De dit voorjaar 
geplante Malus doet het goed.  
De VHP heeft wederom aangedrongen op de wenselijkheid van gedragsregels in het park en de 
handhaving daarvan. Paul Verhoog heeft dit intussen binnen de gemeente aangekaart.  
De VHP onderhield ook in 2019 contacten met het Singelpark en Het Zoete land. 
 
Website 
In het verslagjaar is de website onderhouden door de webmaster. De hosting wordt uitgevoerd door 
HappyHosting (webhosting & Internetdiensten). 
Er zijn twee nieuwsbrieven op de betreffende pagina geplaatst. Er is één artikel geplaatst op de 
blogpagina: ‘Taxus baccata L. ‘Lugdunum Batavorum’, een Leidse taxus voor het Singelpark’. 
Over het verslagjaar is enig onderhoud gepleegd aan de website. Onder andere werd de PHP versie 
(Hypertext preprocessor) geüpdatet van versie 5.0 naar versie 7.2 (PHP is een programmeertaal 
voor het creëren van dynamische webpagina’s). Omdat dit een nogal technische ingreep was werd 
deze update uitbesteed aan happy Hosting, het bedrijf dat onze website host. 
Over 2019 werd onze website 46.333 keer bezocht (2018: 18.192). Bezoekers raadpleegde 
206.513 webpagina’s tijdens deze bezoeken (2018: 114.523). 
 
Financiën-ledental  
Het aantal leden van Vereniging Het Plantsoen steeg in 2019 van 173 naar 175 op basis van 5 
nieuwe aanmeldingen en 3 afzeggingen. 168 leden voldeden het contributiebedrag van € 8,50. 
Gezamenlijk doneerden de leden een bedrag van € 606,50. De “wijnaktie” van Wijnkoperij  
Henri Bloem leverde in 2017 €150 op, hetgeen in januari 2019 op onze rekening gestort werd. 
De administratieve, bestuurs- en bankkosten kwamen uit op een bedrag van € 998,12. 
De Vereniging Het Plantsoen droeg, zoals inmiddels gebruikelijk is, € 500 bij aan de jaarlijkse 
buurtborrel die de Vereniging Het Plantsoen en de Stichting Buurtcomité Hoge Woerd 
gezamenlijk in het Plantsoen geven.  
De mogelijkheden van de website werden voor het bedrag van € 336,38 uitgebreid. 
 
 
Nieuwsbrieven - Zoals gebruikelijk ontvingen de leden 2 nieuwsbrieven, in mei en in november. 
 
Bestuur- dit jaar kwam het bestuur zes maal bijeen, daarnaast waren er contacten met de gemeente 
evenals met het Singelpark. Twee bestuursleden hielden zich, samen met het Buurtcomité Hoge 
Woerd, bezig met de voorbereiding van het buurtfeest op 23 juni 2019.  


