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VOORWOORD
Op het moment dat de plannen voor de renovatie van het Plantsoen in 1996 vaste vorm
aannamen, werd al snel duidelijk dat er na het opknappen van het park ook een beheerplan
moest komen. Omdat het een negentiende-eeuws landschappelijk stadspark betreft, dat
sinds augustus 1997 een gemeentelijke monumentale status heeft, was het van belang dat
behoud en versterking van de cultuur- en tuinhistorische waarden in het beheerplan
voldoende aan bod zouden komen. Ook om het beheerplan in te kunnen zetten bij de
vergunningenprocedure, die vereist is om veranderingen door te kunnen voeren in of aan
een monument, was het essentieel dat er een samenhangend document zou verschijnen,
waarin alle ter zake doende façetten voldoende werden belicht.
Het resultaat is een document in vier delen, bestaande uit een beschrijving van de
ontwikkelingsgeschiedenis, een tuinhistorische analyse, een beheervisie en een
meerjarenmaatregelenplan.
Voor de ontwikkelingsgeschiedenis werd het artikel van Ed van der Vlist in de publicatie
‘ Eene aangename publieke wandeling ’ als uitgangspunt genomen. De door Van der Vlist
verzamelde historische gegevens over aanleg, vormgeving, tuinsieraden, gebruik en beheer
zijn chronologisch geordend en aangevuld met nieuwe gegevens en nog niet eerder
gepubliceerd historisch beeldmateriaal. Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van
de vormgeving van het Plantsoen in de verschillende ontwikkelingsfasen is er met name
aandacht besteed aan het nader analyseren van historische foto’s, situatieschetsen,
(deel)ontwerpen en ander kaartmateriaal.
Op basis van de resultaten van de ontwikkelingsgeschiedenis werd een tuinhistorische
analyse gemaakt van de verschillende historische lagen en de bijbehorende beeldbepalende
elementen en structuren, die momenteel nog in het Plantsoen te herkennen zijn.
In een vervolg op de tuinhistorische analyse worden in de beheervisie suggesties gedaan
voor herstel, behoud en versterking van de beeldbepalende cultuur- en tuinhistorische
waarden in samenhang met het hedendaagse gebruik.
De beheervisie wordt ten slotte gerealiseerd via een meerjarenmaatregelenplan. Ook het
reguliere onderhoud en de verjonging van het bomenbestand maken deel uit van dit plan.
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ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
Inleiding
Het Plantsoen is aangelegd op een verdedigingsgordel, die omstreeks 1659 werd
opgetrokken rond een nieuwe wijk ten zuiden van de Oude Rijn (Zuid-Rijnevest). Vanuit de
stad bezien bestond deze gordel uit een smalle gracht (de Binnenvestgracht), een hoger
gelegen wal met vier uitspringende bolwerken, een brede (singel)gracht en een
(singel)weg, die aan de Zoeterwoudse zijde begrensd was door een sloot (afb. 1.1). Bomen
langs weerszijden beschermden de wandelaar op de singel(weg) tegen de wind (afb. 1.2).
Vanwege de hogere ligging en het open landschap rondom, was de vestwal een geschikte
locatie voor molens. Op dit stuk vestwal hebben er in totaal vier gestaan, drie op de
bolwerken en één aan het einde van de Geregracht (afb. 1.1). Met uitzondering van de
laatstgenoemde molen, die De Oranjeboom werd genoemd, zijn ze allemaal nog voor het
einde van de achttiende eeuw verdwenen.

Afgraving van de vestwal (1830-1832)
Vanaf 1830 was het gebied ten oosten van De Oranjeboom enkele jaren in gebruik als
schietterrein. Een werkverschaffingsproject van de stadsarchitect, Salomon van der Paauw,
leidde ertoe dat het deel van de vestwal tussen dit schietterrein en de Hogewoerdspoort
(Hogewoerd/Utrechtse brug) gedurende de winters van 1830-1831 en 1831-1832 werd
afgegraven. De in de singelgracht gestortte aarde leverde vier meter terreinwinst op. Na
egalisatie werd de vruchtbare grond verhuurd als warmoesland. Het stuk dat grensde aan
het schietterrein kreeg een beplanting van elzen- en essenhakhout, geleverd door Klaas van
Nes uit Boskoop (afb. 1.4). De kweker leverde daarnaast een grote hoeveelheid
haagdoorns.
De hoofdtoegang tot het terrein lag bij de Hogewoerdspoort. Een voetpad langs de
Binnenvestgracht leidde vanaf de poort via de verschillende moestuinen naar het
hakhoutbos aan de andere kant.

Afb . 1 . 2 De Zoeterwoudsesin gel me t walmol en De Hollandse Tuin in 1771, door
P.C. la Fargue.
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Afb. 1 . 1 Deta il kaa r t Christiaan Hagen (1670 of 1675).

Afb. 1 . 3 Deta il s t adspla tt egrond W.A. van Campen uit 1850.

Referentie (detail topogra f ische kaart 1995)
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De aanleg van een wandelpark (1834)
Het plan voor de inrichting van een publieke wandelplaats tussen de Hogewoerdspoort en
het schietterrein dateert uit 1834. Er werd contact gelegd met de gerenommeerde
landschapsarchitect J.D. Zocher jr. over een aanleg en beplanting ‘ in de smaak als andere
steden hadden aange l egd ’. 1 De plannen van Zocher werden echter tot tweemaal toe te duur
bevonden, zodat men uiteindelijk besloot een eenvoudiger en minder duur plan van
stadsarchitect Van der Paauw te realiseren.
De beplanting van de wandelplaats begon bij de Hogewoerdspoort en moest aansluiten bij
de bestaande hakhoutbeplanting ten oosten van het schietterrein. Droogrekken die tot die
tijd op de wal hadden gestaan werden verplaatst en de meststalen die zich op het terrein
langs de Binnenvestgracht bevonden werden aan het zicht onttrokken door heggen.
De dubbele Hogewoerdspoort lag nog op het oude, hogere niveau van de vestwal, zodat de
overgang naar de nieuwe parkaanleg via een glooiend talud verliep met een hellingshoek
van 18 graden. De strenge, puntige contouren van de bolwerken werden verzacht tot een
meer slingerende lijn en het terrein moest over de hele breedte zoveel mogelijk tonrond
worden afgewerkt (afb. 1.3). 2
De beplanting voor het nieuwe plantsoen bestond uit kastanje, es, (zwarte) beuk, elst, eik,
esdoorn, berk, acacia, rode en zwarte cornoelje, lijsterbes, linde, Italiaanse populier,
treurwilg, gouden regen en groene en bonte hulst. Het betrof deels bomen en heesters van
formaat en deels jong, goedkoper hout dat als vulling werd gebruikt. Leveranciers waren
Klaas van Nes uit Boskoop en Jan van Kouwenhoven uit Warmond. De laatste leverde ook
naaldhout, zoals sparren, lariksen, pijnbomen, rode ceders en zilversparren.
In november 1835 werd de beplanting op bescheiden wijze aangevuld met een aantal
bomen en heesters van de Leidse bloemist en tuinarchitect Johannes Cornelis Rodbard.
Deze leverde daarnaast een hoeveelheid bloemzaden. In dezelfde periode kwam er een
partij graszoden van koopman Nicolaas Ruygrok. 3 De parkaanleg werd in het voorjaar van
1836 voltooid met de aanleg van een sierlijke heuvel in het midden van het Plantsoen (ten
oosten van de as Kraaierstraat/Van Disselbrug), waarop een tent met een rieten dak werd
geplaatst (afb. 1.5).

Opening voor het publiek in het voorjaar van 1836
Op 1 juni 1836 ging het park open voor het publiek. Er waren twee toegangen, één op de
oude plek bij de Hogewoerdspoort en één via een brug over de Binnenvestgracht bij de
Kraaierstraat. De laatstgenoemde toegang is om onbekende redenen op geen enkele kaart
aangegeven. De paden waren bedekt met schoon rivierzand.
In de winter van 1836-1837 werd de beplanting door Klaas van Nes aangevuld met es, berk,
elst, esdoorn, (witte) acacia, opgaande eiken, opgaande (zwarte) beuken, een zware
kastanje, Italiaanse populieren en ‘doorns’. Johannes Rodbard leverde in het voorjaar 30
stuks Ribes sanguineum en 70 stuks heesters en bomen, zonder nadere specificatie. 4
1
2
3
4

GAL: Stadsarchief (SA) III, inv. nr. 4205, p. 88.
De condities en voorwaarden van aanbesteding zijn opgenomen als bijlage 1.
Van de Vlist 1997, pp. 65-66. GAL: SA III, inv. nr. 702, declaratie nr. 1462; inv. nr 723, bijlagen 1574-1577.
GAL: SA III, inv. nr. 739, bijlagen 1595 en 1597.
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Afb. 1.4 Gezicht vanuit het Plantsoen in noordooste lij ke richting een j aar na de vol t ooiing
van de eerste parkaanleg in 1836. Rechts de Oran j eboom achter het hakhoutbos j e dat al in
1834 was aangeplant. Aquarel van W. van Groenewoud 1837.

Afb. 1.5 Gezicht op het P l antsoen vanaf de Zoe t erwoudsesin gel in noordoostelijke r i chtin g.
Links de berg met tent (ten oosten van de huidige Van Disselbrug) die in 1836
werd aangelegd ter verfraaiing van de nieuwe parkaanleg.
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Vanwege het grote succes van de wandelplaats werd er al in april 1837 een derde toegang
gerealiseerd aan de westzijde van het park, bij molen De Oranjeboom. Vanaf de Jan van
Houtkade liep de nieuwe toegang langs de singelzijde van de molentuin en sloot vervolgens
aan op het wandelpad door het Plantsoen (afb. 1.3 en 1.4). Steenkoolsintels zorgden voor
een gedeeltelijke verharding van de paden. 5
Vlak voor de winter van 1837-1838 werd de beplanting opnieuw aangevuld door Klaas van
Nes met een aantal flinke berken, eiken en kastanjes, jong hout ter opvulling (berken,
acacia’s, meidoorn en ‘beukenveeren’), zes grote piramidevormige bolrozen, zes flinke
seringen en zes stuks gouden regen van een behoorlijk formaat. 6

De oudste cartografische weergave (1850)
De stadsplattegrond die W.A. van Campen in 1850 maakte geeft een goed beeld van de
parkaanleg, zoals die er sinds de realisatie van de nieuwe toegang in 1837 uitzag (afb 1.3).
We zien hoe het park zich uitstrekt tussen de Hogewoerdspoort in het noordoosten en
molen De Oranjeboom in het zuidwesten. Ten noorden van de Hogewoerdspoort lag een
particuliere tuin op de oorspronkelijke vestwalhoogte. Ten zuiden van de Hogewoerd
bevond zich tussen de beide poorten de noordoostelijke toegang tot het park. In het
zuidwestelijk deel, ten zuiden van De Oranjeboom, is de toegang uit 1837 duidelijk
herkenbaar. Het padenpatroon had het vloeiende, slingerende verloop dat hoort bij de
landschapsstijl.
Een rondwandeling langs de randen van de voormalige vestwal vormde de hoofdroute in het
park. Het zuidelijke deel van de wandeling bood een weids uitzicht over de singelgracht. De
wandelaar keek uit op de met bomen beplante singelweg en de landerijen en buitenplaatsen
daarachter. Door de in- en uitzwenkende route, die de contouren van de voormalige
bolwerken volgde waren er ook gezichten in het park. Eén van de blikvangers was in dit
verband de hoge heuvel met tent. Het noordelijk deel van de rondwandeling was
beslotener. De Binnenvestgracht en de bebouwing aan de overzijde waren grotendeels aan
het oog onttrokken door hakhoutbeplanting en aan de zuidzijde waren er slechts enkele
doorzichten in het hakhout uitgespaard (zie ook afb. 1.6). Tussen de slingerende
noordelijke en zuidelijke route lagen een aantal dwarsverbindingen met een gebogen of Svormig verloop. Dit resulteerde in een padenpatroon dat de suggestie van beweging wekt.
De slingerende lijn zorgde voor een voortdurende verandering van richting van de blik van
de wandelaar en daarmee voor een afwisselende beleving.
Via de brug bij de Hogewoerdspoort kon er ook over de singel gewandeld worden. Deze
weg bood aan de ene zijde uitzicht op het Plantsoen en aan de andere zijde op het
platteland. De wandelaar werd tegen de wind beschermd door een laanbeplanting van iepen
(385) en linden (58) in een vrij dicht plantverband. De strakke bomenrijen accentueerden
op fraaie wijze de golvende lijn van de oever van de singel.
Het bomenbestand in het Plantsoen bestond omstreeks 1850 uit 195 iepen, 149 populieren,
27 kastanjes, 68 eiken en 70 niet met name genoemde andere bomen. 7 De grote

5
6
7

GAL: SA III, inv. nr. 739, bijlagen 1589 en 1602.
GAL: SA III, inv. nr. 739, bijlage 1596.
Van de Vlist 1997, p. 72.
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hoeveelheid iepen is opvallend, omdat deze bij de aanleg niet werden genoemd. Zoals
hierboven al duidelijk werd, was het aantal open ruimtes relatief klein (afb. 1.3 en 1.6).

Bloemperken, entrees, zwanenbassin en fontein (1860-1863)
Een ingekleurde tekening van de plantsoenaanleg uit circa 1860 vormt een waardevolle
aanvulling op de stadsplattegrond van Van Campen uit 1850 (afb. 1.6). Het padenpatroon is
op beide kaarten exact hetzelfde, maar de inrichting van het terrein is op de latere kaart
duidelijker aangegeven. De dichte beplanting tussen de paden werd slechts op enkele
plaatsen afgewisseld door open ruimte. Buiten de met gras begroeide oever van de
singelgracht waren er drie vrij nauwkeurig afgebakende open ruimtes. Het betrof de
zuidwestelijke ‘helling’ van de hoge heuvel met tent; een zandlopervormig veldje dat tussen
deze heuvel en het zuidoostelijke bolwerk lag; een vergelijkbaar vormgegeven doorzicht ten
zuiden van het Levendaal en twee flinke niervormige open ruimtes direct ten zuiden van de
Hogewoerd.
Op strategische plaatsen waren bloem- en heesterperken aangelegd. Deze groepen
accentueerden de in- en uitzwenkende oeverlijn, de helling naar de tent en de entreepartij
bij de Hogewoerdspoort. Daarnaast verhulden en onthulden ze, afhankelijk van de positie
van de wandelaar, verschillende doorzichten, zowel het park in, als het park uit. Door de
blik van het publiek bewust te sturen ontstond een afwisselende wandeling met steeds
nieuwe gezichten. De langgerekte, ovale vorm van de perken volgde de gebogen contouren
van nabijgelegen paden en/of de oeverlijn. Deze kregen zo extra nadruk. Het ronde
heesterperk in de noordoostelijke punt van de parkaanleg was wat vormgeving betreft een
uitzondering.
Bloemkweker Maarten van der Linden uit Zoeterwoude verzorgde van mei tot september
1860 de vier ovale bloemperken (de kleinere witte perken op de kaart). De kwaliteit van het
geleverde was echter onder de maat, de soorten waren te gewoon en er waren te veel
éénjarigen aangeplant. Zodoende werden aanleg en onderhoud van de perken het jaar
daarop uitbesteed aan bloemist Rodbard. 8
De noordoostelijke toegang bij de Hogewoerdspoort werd in 1862 verbreed. 9 Een jaar later
volgde de verbreding van de zuidwestelijke toegang bij de molen. Daarvoor moesten 35
populieren en andere bomen het veld ruimen. Ter plaatse werd een nieuwe aanleg
gerealiseerd met onder meer vergravingen en een nieuwe beplanting. De fontein wordt in
het gemeenteverslag over 1863 voor het eerst genoemd. Waar deze eerste fontein heeft
gestaan is niet duidelijk, omdat de plaats van de latere (‘huidige’) locatie destijds werd
ingenomen door de heuvel met tent. De aanschaf van twee zwanen leidde tot de aanleg van
een bassin met een decoratief zwanenhok in de vorm van een koepeltje (afb. 1.8 en 1.9). 10

8

Van de Vlist 1997, p. 71.
Van de Vlist 1997, p. 73.
10
Gemeenteverslag 1863, p. 17.
12
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Afb . 1 . 6 Situatieschets van het Plantsoen omstreeks 1860 . Er zi j n maar wein i g open ruimtes u it gespaard in de dichte
hakhoutbeplanting . De spaarzame bloem- en heesterperken accentueren de oever li jn.

Afb. 1 . 7 ‘Ontwerp van bouw- en tuinterrein door demping van de Binnenvestgracht langs het Plantsoen’ uit 1879.

Referentie (detail topograf i sche kaart 1995)
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A f b. 1 . 8 Het zwanenbassin uit 1863 met op de achtergrond de berg met tent. Vier j aar later zou er een
tweede zwanenbassin met eenvoudiger afrastering worden aangelegd in de buurt van de Utrechtse brug. De
afgebeelde tent werd in 1869 vewoest door een voor j aarsstorm en vervangen door een nieuw exemplaar.
Het pad naar de tent wordt begeleid door hagen. De curve in de helling wordt gemarkeerd door een laag
heesterperk en een boomgroep. Foto J. Goedeljee 1863-1869.

Afb. 1.9 Deta i l van bovenstaande f oto.
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Afbraak van de Hogewoerdspoort (1864-1867)
De zuidelijke insluitmuren van de Hogewoerdspoort werden in 1864 afgebroken. Dit had tot
gevolg dat de pas verbrede toegang in de muur tussen binnen- en buitenpoort verdween. In
plaats daarvan kwamen er aan deze zijde van het park twee ingangen. Eén ten westen van
de binnenpoort en één ten oosten van de buitenpoort (afb. 1.12, 1.13, 1.15 en 1.16). 11 De
aanleg werd verfraaid door het verbreden van de paden en door het aanleggen van
grasvelden en bloem- en heesterperken. Een deel van de paden kreeg een afrastering van
paaltjes en gegalvaniseerd draad. Een Venetiaanse bol bekroonde de nieuwe aanleg. 12
In 1865 werd langs de Binnenvestgracht, op de plek waar jarenlang een oude turfschuur
had gestaan, een lagere school gebouwd (afb. 1.7). Het gebruik en de beleving van dit deel
van het park zal daardoor veranderd zijn. 13 Ter verfraaiing van het Plantsoen werden er
hetzelfde jaar twee piëdestals met zinken vazen aangeschaft. De vazen moesten al kort na
de aanschaf vervangen worden, maar de piëdestals hebben er in in ieder geval tot in 1918
gestaan (afb. 1.10). Een deel van de bloemperken werd vanaf 1865 afgezet met gegoten
ijzeren hekjes. 14 De volière voor de school dateert in oorsprong uit 1867 en huisvestte
onder meer fazanten (afb. 1.11). 15
De gerenommeerde landschapsarchitecten J.D. en (L.)P. Zocher maakten een ontwerp voor
een plantsoenaanleg, vermoedelijk bestemd voor het terrein ten noorden van de Hogewoerd
(afb. 1.14). Het is echter niet duidelijk hoe het ontwerp op het bedoelde perceel
geprojecteerd had moeten worden. Als de schaduwen op de tekening naar het noorden
vallen, wat aannemelijk is, sluit het ontwerp niet aan op de betreffende locatie. Of het
ontwerp is uitgevoerd, is niet bekend.
De Hogewoerdsbuitenpoort en de bijbehorende zijmuur werden in 1867 gesloopt. Daarop
volgde een ingrijpende serie veranderingen. De vestwal, die over de lengte van de
poortsluis nog de oorspronkelijke hoogte had, werd in eigen beheer afgegraven. Tussen het
Plantsoen en de Hogewoerd kwam een lage muur met daarop een ijzeren hek (afb. 1.15).
Ter hoogte van het Levendaal werd een komvormige vijver gegraven, die het Levendaal
verbond met de Zoeterwoudse singel (afb. 1.16 en 1.17). Over de vijver werden twee lichte
houten bruggetjes gelegd (afb. 1.27). Met de aarde die vrijkwam bij de
graafwerkzaamheden kon in de singelgracht een eilandje worden gerealiseerd. Dit leidde tot
de aanleg van een tweede zwanenbassin, begrensd door een laag houten hekwerk dat
verbonden was met de oever. Het oude bassin bleef als eendenkooi gehandhaafd. Een
nieuwe plantsoenaanleg met onder meer heesters, bloemperken en opgaande bomen
voltooide het project. Al met al was het ‘ een niet te ontkennen verfraaiing van deze
openbare wandelplaats en bij het binnenkomen van de stad aldaar ’. 16

11
12
13
14
15
16

Van de Vlist 1997, p. 74.
Gemeenteverslag 1864, p. 16.
Van de Vlist 1997, p. 75. Gemeenteverslag 1965, p. 14.
Gemeenteverslag 1965, p. 18.
Gemeenteverslag 1867, p. 21.
Idem.
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Afb. 1.10 He t Plantsoen gezien vanaf de Zoeterwoudsesingel naar het noordwesten. Op de achtergrond De
Oran j eboom. De molentuin wordt begrensd door een wit geschilderde houten afrastering. Aan de s i ngelz ij de
l igt het pad dat t oegang geeft tot het park. Rond de molen bes t aan grote verschillen in de hoogte van he t
maaiveld. Op de voorgrond een stuk van het zuide lij ke deel van de rondwandeling . Op het centrale gazon één
van de p i ëdestals zonder vaas. Foto J. Goedeljee, ca. 1866.

Afb . 1.11 Het Plantsoen met op de voorgrond de eerste volière (1867). De golvende li j n van de oevers word t
versterkt door het parallelle verloop van wandelpad en beplanting.
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A f b. 1.12 Het gebied r ond de
Hogewoerdspoort in 1850. Zowe l
de binnen- als de buitenpoort zijn
nog aanwez i g . Tussen de beide
poorten ligt de ingang naar het
Plantsoen.
Het
terrein
t en
noorden van de Hogewoerd ligt
nog
op
de
oorspronke li jke
hoogte. Het heeft eveneens een
parkachtige
aanleg.
(Detai l
stadsp l attegrond Van Campen
1850)

Afb. 1.13 Het terrein ten
zuiden van de Hoogewoerd
in 1860. De inrichting van
het
Plantsoen
is
nauwkeuriger aangegeven
dan
op
bovenstaande
kaart, maar de aanleg is
ongew ij zigd.
(Detail
situatietekening 1860)
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Afb. 1.14 Ontwerp voor een plantsoenaanleg door J.D. Zocher, 1867. Het is aannemeli j k dat de
schaduwen naar het noorden va ll en. In dat geval sluit het ontwerp niet aan op het terre i n ten
noorden van de Hogewoerdspoorten.

Afb. 1.15 Ontwerp voor het hek dat de noordzijde van he t park zou afsluiten na afbraak van de poortmuur
aldaar.
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Afb. 1.16 ‘Plan der werken bij
de
Hoogewoerdspoort.’
Ontwerp
voor
een
plantsoenaanleg ten zuiden
van de a f gebroken zuide lij ke
poor t muur.
De
zwarte
stippellijn
stelt
he t
smeed i jzeren hek voor da t
voor de poortmuur in de
plaats
kwam.
De
oorspronkelijke toegang in de
poor t muur is vervangen doo r
twee
nieuwe
entrees,
respectieve li jk links en rechts
van
de
binnenen
buitenpoort. Ten zuiden van
het hek is een a l terna t ief o f
ouder
tracé
in
he t
padenpatroon te zien. Te r
hoogte van het Levendaal is
een doorgang gegraven naa r
de Zoeterwoudsesingel (de
zgn. ‘coupure’). Het eilandje
dat met de vr i jgekomen aarde
werd gerealiseerd is eveneens
weergegeven. Le t op de fraa i e
go l vende contouren van he t
padenpatroon
en
de
beplantingsvakken.

Afb. 1.17 ‘Situatie van het
terrein
bij
de
Hoogewoerdspoort.’
Deze
teken i n g is een situatieschets
van het terrein ten zuiden
van
de
Hogewoerd,
na
ui t voer i n g
van
het
bovenstaande
plan.
Het
padenpatroon
direct
ten
zu i den van het hek i s
gew ij zigd en de buitenpoor t
i s gesloop t.
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In de jaren 1868 en 1869 werd aandacht besteed aan aanschaf en onderhoud van
versierende elementen in het park. Twee vazen werden vernieuwd, er werden ‘ […] twee
meer sierlijke tuinbanken ’ aangeschaft en ook een nieuwe boogvormige zitbank. 17 Deze
halfronde bank was een bijzonder element, er werd een speciale plek voor gecreëerd in het
parkgedeelte dat oostelijk van de Rijnstraat lag (afb. 1.7). De muziektent werd in 1868
hersteld en geverfd. Het jaar daarop werd de tent op de berg vervangen nadat hij door een
voorjaarsstorm verwoest was (afb. 1.18). Ter beveiliging van de graskanten van de nieuwe
aanleg werden gegoten ijzeren padhekjes geplaatst. 18

Afb. 1.18 De nieuwe t ent op de ‘berg’ (1869), gezien vanaf de oostz ij de . Zowel rond de tent als
langs het pad was een houten afrastering geplaatst.

17

Deze boogvormige ‘familie’bank was in ieder geval tot 1919 aanwezig. Van de Vlist 1997, p. 96.
Gemeenteverslag 1868, p. 22; 1869, p. 55.
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De vestiging van
Plantsoen (1870)

muziekvereniging

Musis

Sacrum

in

het

In de zomer van 1870 stelde de gemeente de zuidoostelijke hoek van het Plantsoen ter
beschikking aan de Vereeniging Musis Sacrum voor de bouw van een sociëteit. 19 Op het
toegewezen terrein stond al een muziektent. De gemeente stelde als voorwaarde dat de
vestiging van de vereniging geen belemmering zou vormen voor het functioneren van het
Plantsoen als openbaar wandelpark. 20 Niettemin had de komst van Musis Sacrum belangrijke
gevolgen voor de parkaanleg ter plaatse. Zo moest er vanzelfsprekend ruimte worden
gecreëerd voor het verenigingsgebouw. De ontwikkelingen rondom de herinrichting van het
terrein worden geïllustreerd door drie verschillende tekeningen.
De oudste tekening (1870) betreft een schets van het gebied voor de bouw van de sociëteit
(afb. 1.19). Het is niet zeker of het hier een situatieschets of een ontwerp betreft. We zien
het padenpatroon zoals dat bekend is van de plattegronden uit 1850 en 1860. De verdere
inrichting is echter veel gevarieerder met een minder dichte beplanting en meer open
ruimte. De relatief grote groepen hakhout, voor een belangrijk deel druppelvormig, worden
enerzijds doorsneden door paden en anderzijds door een onderliggend, vertakt patroon van
gazons. Heestergroepen en/of bloemperken zorgen voor een levendig accent rond de
kruispunten en op de oever van de singel. De apart ingetekende bomen stonden niet los in
de ruimte, maar begeleidden en accentueerden de paden. Het resultaat was een
plantsoenaanleg vol afwisselende gezichten.

Af b . 1.19 Situatieschets of ontwerp van de zuidoostelijke hoek van het Plantsoen, voor
de vest i ging van Musis Sacrum aldaar (1870).

19
20

Gemeenteverslag 1870, p. 21.
Gemeenteverslag 1871, p. 65.
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Op de tweede tekening is de sociëteit geprojecteerd in de bestaande aanleg, waarbij ook
wijzigingen in het padenstelsel zijn meegenomen (afb. 1.20). Wanneer we deze tekening
vergelijken met de situatie in 1860 (afb. 1.22) blijkt dat naast de aanpassing van enkele
paden, het kappen van een groot deel van het centrale hakhoutperceel de voornaamste
wijziging is. Op die manier ontstond een grote open ruimte waarin zowel de sociëteit, als de
muziektent een plaats konden krijgen. Door bij de kap van het grote hakhoutperceel aan de
randen twee kleinere groepen uit te sparen, werd toch enige beslotenheid gecreëerd. Het
langwerpige gazon met bloemperk aan de oostzijde diende hetzelfde doel.
Een parkbank in een in het hakhout uitgespaarde nis markeerde het uitzichtpunt in de
zuidoostelijke hoek. Ook de plaats van de overige parkbanken is door deze tekening
bekend. In de open ruimtes was de concentratie meubilair vrij hoog, maar ook langs de
paden stonden banken. In de meeste gevallen was er vanaf de banken een gevarieerd
uitzicht. Opmerkelijk is het feit dat maar weinig zitplaatsen zicht boden over de singel.
De sociëteit is deels in de open ruimte en deels in bestaand hakhout geprojecteerd. De
gazons met heester- en bloemperken aan de noordzijde vormden het doorzicht ten zuiden
van het Levendaal, dat al op de kaarten van 1850 en 1860 was aangegeven. Naast het
bijzondere, ronde bloemperk, dat een splitsing van paden markeert, vallen ook de ronde,
vloeiende vormen van de overige beplanting op. Er waren met name veel nier- en
druppelvormige groepen en perken. Een ander opvallend aspect is het grote aantal relatief
kleine bloemperken op de met gras begroeide oever.
Met behulp van de legenda kunnen de verschillende soorten bomen die destijds in het
Plantsoen aanwezig waren geïdentificeerd worden, evenals de bloem- en heesterperken en
gazons, de zitbanken en de globe. Het bomenbestand bestond uit eik, iep, plataan, vlier,
treures, es, bruine beuk, beuk, essenhakhout en els. De globe stond ten zuiden van de
coupure voor het bankje, dat in de beschutting stond van de meest noordelijke
hakhoutgroep.
De derde tekening is vermoedelijk een situatieschets die tot stand kwam na de bouw van de
sociëteit. De wat rommelig gedetailleerde weergave wijkt op enkele punten af van de
hierboven besproken tekening (afb. 1.21). Voor de muziektent is bijvoorbeeld een
alternatieve locatie aangegeven, wat meer naar het oosten. Het verenigingsgebouw ligt
ongeveer op dezelfde plek, maar in dit geval geheel vrij in de ruimte. Kennelijk heeft ook
het daar aanwezige hakhout het veld moeten ruimen voor de sociëteit. Van het
oorspronkelijke padenpatroon is uiteindelijk meer behouden gebleven. Het ronde
hakhoutbosje en het grasperk ten zuidwesten, respectievelijk ten zuidoosten van de
sociëteit zijn niet gerealiseerd of verdwenen. Verder valt op dat de beplanting langs de
Binnenvestgracht op een andere manier is weergegeven dan de beplanting langs de singel
en de meer centraal gelegen groepen.
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Afb. 1.20 “Situatie van het terrein waarop de Vereeniging Musis Sacrum z i ch wenscht te vestigen.” Di t
plan geeft aan hoe de bestaande parkaan l eg aangepast zou moeten of kunnen worden bi j de vestiging
van Musis Sacrum in dit dee l van het P l antsoen. De voornaams t e w ij zigingen betreffen de verw ij dering
van twee grote heestergroepen en aanpassing van het padenpatroon (zie de situatie in 1860). Om enige
beslotenheid rond de sociëteit te creëren komen er twee kleinere hakhoutgroepen en een langwerpig
gazon met heestergroep b i j.
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Afb. 1 . 21 “Situatie-Teeken i ng van een gedeelte van de vestwal bezuiden de
Hoogewoerdspoort te Leiden met aanw i jzing van het inges l oten terrein van de
Vereeniging Mus i s Sacrum”, A.G. Hessels , 1871. Deze kaart geeft de situatie weer
na de vestiging van Mus i s Sacrum in het Plantsoen. De grens van he t
verenigingsterrein is aangegeven met een stippellijn.

Afb. 1.22 De zuidoostelijke
hoek van het P l antsoen i n
1860 tien jaar voordat Musis
Sacrum
z i ch
er
vesti gde .
(Detail van afb. 1.6.)
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Afb. 1.23 Het sociëteitsgebouw van Musis Sacrum omstreeks 1920 omlijst door hoog
opgaand geboomte. Deze in chaletsti j l opgetrokken ontmoetingsplek was een sieraad voor
het park . Zowel vana f diverse wandelpaden als vanaf de overz ij de van het water waren er
fraaie gez i chten op geprojecteerd .

Afb. 1.24 De muziektent met op de achtergrond de sociëteit, gezien vanuit het zuidwesten.
Het soc i ëteitsterrein was ruim voorzien van tafels en stoelen, zodat de leden bi j goed weer
konden genieten van de buitenlucht.
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Afb. 1.25 De sociëteit gezien vanuit het zuidwesten aan het e i nde van de negentiende eeuw. Links op de
f oto het ba l kon van het meest zuidoostel i jk gelegen huis in het Plantsoen. De foto is genomen in de boch t
van ‘het laan tj e’, oo it deel van de rondwande l ing, na de bebouwing van het Plan t soen een doorgaande
weg die de huizen ook bereikbaar maakte voor verkeer. Let op de duidelijk aanwez i ge smeed ij zeren
afrasteringen.

In 1874 werd de Hogewoerdsbinnenpoort gesloopt en vond er een groot feest plaats ter ere
van “300 jaar Leidens ontzet”. 21 Het gebouw dat voor de bijbehorende festiviteiten werd
opgetrokken, kreeg een plaats achter de sociëteit van Musis Sacrum. Een deel van het park
werd daarvoor gerooid en ontgraven. Na afloop van het jubileumjaar werd hier een nieuwe
aanleg gerealiseerd met een grasveld, perken en een beplanting van verschillende soorten
heesters en bomen.

21

Van de Vlist 1997, p. 74, noot 87. Gemeenteverslag 1874, p. 82; 1875, p. 90-91.
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De bebouwing van de Plantage (1876-1878)
Het besluit tot bebouwing van de Binnenvestgracht tussen de Nieuwe Rijn en het Levendaal
(Veerstraat/Utrechtse Veer en Plantage) dateert van 20 april 1876 (afb. 1.26). Zowel de
gedempte Binnenvestgracht als een aangrenzende strook van het Plantsoen van 55 meter
lang en 6 meter breed werd bestemd voor de bouw van een aantal woonhuizen. 22
In verband met de voorbereidende werkzaamheden moest het ijzeren hek dat de noordzijde
van het Plantsoen afsloot tijdelijk worden weggenomen (afb. 1.17). Nadat ter plaatse
enkele bomen en heesters waren gekapt, werd de grond verlaagd. 23 De Hogewoerd had
immers nog de oorspronkelijke vestwalhoogte. In de zomer van 1877 waren de huizen
gereed, waarna het aangrenzende deel van het park opnieuw werd aangelegd met een rijk
assortiment opgaande bomen en verschillende bloemperken (afb. 1.27). Een ijzeren
hekwerk met lantaarns op een hardstenen borstwering voltooide het geheel (afb. 1.28 en
1.29). 24 De werkzaamheden hadden de toegang tot de stad via de Hogewoerd aanzienlijk
verfraaid. Daarmee was een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Door een verbreding van de coupure bleef het Levendaal ook na demping van de
Binnenvestgracht over het water bereikbaar. In verband met deze ingreep werden de twee
bruggen vernieuwd en verlengd en moest de omheining van het zwanenbassin worden
verplaatst. Naast witte en zwarte zwanen, zwommen er in de bassins ook diverse soorten
eenden, zoals witte en grauwe kwakereenden, fluwelen eenden, zwarte Hollandse hoenders,
Caroline- en mandarijneendjes, Malaga-eenden en talingen, en uitheemse ganzen. 25
In 1876 kregen verschillende bomen in het Plantsoen een naambordje. 26 Aan de uitstraling
van het Plantsoen werd steeds veel zorg besteed. De gemeenteverslagen maken vrijwel
ieder jaar melding van het aanvullen en vernieuwen van de beplanting, het maaien van de
grasvelden, het onderhouden en schoonhouden van de paden (bezanden en begrinten) en
het vullen van de bloemperken met planten, pot- of zaaibloemen en bloembollen. In 1879
werd voor deze werkzaamheden een vaste tuinman aangesteld, die zijn werk tot grote
voldoening van het gemeentebestuur goed en met plezier verrichtte. 27

22
23
24
25
26
27

Van der Vlist, p. 75.
Gemeenteverslag 1876,
Gemeenteverslag 1878,
Van der Vlist, p. 93.
Gemeenteverslag 1876,
Gemeenteverslag 1878,

p. 87-88.
p. 86.
p. 87-88.
p. 81.
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Afb. 1.26 Deta i l van de topogra f ische kaart (Bonneb l ad 422) uit 1874 (herzien in 1888 en
gedeeltelijk herzien in 1912) met aanduiding van de Plan t age. Hier vond in de jaren 1876 1878 de eerste bebouwing van he t Plantsoen plaats. Dit dee l van het park was met de res t
van het Plantsoen verbonden via twee bruggen over het Levendaal (linksonder in de
cirkel).

Afb. 1.27 De r ij huizen haaks op de Hogewoerd kort na de voltooiing (ca. 1880). Op de
voorgrond de nieuwe aanleg met nog jonge beplanting. Naast solitaire bomen en bloemen heesterperken waren er langs de paden kleine boompjes op stam geplaatst. Links op
de foto de lichte houten bruggen over de coupure , die na de verbredin g van deze
verbind i ng vervangen zouden worden. Foto J . Goedel j ee.
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Afb. 1.28 De p l antsoenaan l eg ter hoogte van de Plantage kort na de herinrichting omstreeks 1877.

Afb. 1.29 De plan t soenaanleg t er hoogte van de Plantage, datering onbekend.
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Afb. 1.30 De r i jbrug over de coupure (nu het Levendaal) tussen het Plan t soen en de Plantage aan he t
einde van de negentiende eeuw. Let op de beplantingsaccenten , ter weersz i jden van de brug en op de
plek van de latere Wilhelminalinde, tegenover Plantsoen 1.

Afb. 1.31 Gezicht op de bebouwing aan de P l antage me t op de voorgrond de beide bruggen over de
coupure. De hagen onttrekken de coupure aan het zicht. De paden in de Plantage waren vrij breed.
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A f b. 1.32 De entree van het Plantsoen aan de Hogewoerd gezien in de r i chting van de Utrechtse brug .
De paden waren breed , de toegang werd gemarkeerd door een flinke boom.

A f b. 1.33 De entree aan de Hogewoerd recht van voren gezien . De smeedijzeren hekken rond voo r tuinen
en parkaanleg waren van hetzelfde type en vormden een herkenbare begrenzing. De randen van de
gazons werden zorgvuld i g onderhouden . De bomen z ij n op deze foto duidelijk herkenbaar als
richtinggevend element en oriëntatiepunt. De boom op de voorgrond markeert de ingang. De boom op de
achtergrond markeert de route naar de brug over de coupure.
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Afb. 1.34 De oever van de Zoeterwoudsesingel ter hoogte van de Plantage. Links het eiland j e en de rustieke
brug over de coupure . L i nks op de achtergrond het pand Plantsoen 1. Het pad langs de singel (nu he t
Levendaa l ) wordt begeleid door bomen.

Afb . 1.35 De oever van de Zoeterwoudsesingel ter hoogte van de P l antage, gez i en vanaf de Utrechtse brug. Le t
op de verschillende boomkronen en het lage, ronde heesterperk. L i nks op de achtergrond is nog net een stukje
van Plan t soen 1 te z i en.

32

BEHEERPLAN
HET PLANTSOEN

De bebouwing van het Plantsoen (1880-1887)
In de loop van 1880 werd het resterende deel van de Binnenvestgracht en de Geregracht
gedempt en bouwklaar gemaakt (afb. 1.7). 28 Bezwaren dat woningbouw ter plaatse ten
koste van het Plantsoen zou gaan waren weggewuifd met de mededeling dat er vooral
hakhout zou verdwijnen en dat het grootste deel van het fraaie opgaande hout behouden
zou blijven. 29
De nog altijd bestaande slingerende erfafscheiding tussen de huizen en het Plantsoen werd
destijds bepaald door de gemeente, die voorafgaand aan de bouw een afrastering langs de
percelen plaatste. 30 De ontsluiting verliep vanaf het begin via het slingerende zandpad dat
als sinds de aanleg van het Plantsoen het noordelijke deel vormde van de rondwandeling.
Slechts een beperkt deel van het traject werd nieuw aangelegd. Net als de andere paden in
het Plantsoen moest het pad van tijd tot tijd worden aangeharkt. Spoedig zouden er
lantaarns langs worden geplaatst en kwam er een nieuwe brug over de coupure die ook
geschikt was voor rijtuigen. Zo transformeerde het wandelpad geleidelijk tot rijweg.
De centraal gelegen hoge heuvel werd afgegraven om het uitzicht van de toekomstige
bewoners niet te belemmeren. De afgegraven grond werd in de singelgracht gestort. Dit
leverde voor het Plantsoen een aanzienlijke terreinwinst op, bovendien bood het de
mogelijkheid de slingerende oeverlijn een meer vloeiend verloop te geven. Er volgde een
nieuwe plantsoenaanleg “ met beplanting over eene aanzienlijke uitgestrektheid, hetwelk

ook door de oprichting van een fontein, zeer tot verfrai i ng en uitbreiding van de
wandelpaden strekte, waartoe de in aanbouw zijnde deftige woningen te meer zullen
bijdragen .” 31
Het aantal banken in het park werd in 1882 met tien nieuwe exemplaren uitgebreid. 32 Het
gemeenteverslag van een jaar later vermeldt vol trots de toenemende belangstelling van
het publiek en verklaart het succes door de toewijding waarmee het Plantsoen onderhouden
wordt. “ De wandelplaats door het groote plantsoen en de Plantage aangeboden werd b ij

toeneming door de ingezetenen bezocht en geprezen, het geen vooral aan de bijzondere
zorg, welke onverpoosd voor de netheid van perken, keur van bloemen en heesters besteed
wordt, te danken is. Het besproeien, de fontein, het begrinten der paden en het
herhaaldeli j k maaien en bekanten der graszoden droeg ongetwijfeld ook vee l hiertoe bij .” 33
In 1884 werden er een twintigtal nieuwe, tamelijk volwassen sierbomen voor het Plantsoen
aangeschaft. 34 Een jaar later volgde uitbreiding van de volière. 35 In 1886 werden er
verschillende veranderingen in de heester- en bloemvakken aangebracht. “[…] eenige der

kreupelbosschen, welke te lang ongestoord waren gelaten werden gekapt en op nieuw
ingeboet .” 36 De verkoop van de laatste bouwpercelen aan het Plantsoen vond plaats in
1887. 37
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Regulier onderhoud,
(1888-1899)

kleine

veranderingen

In 1888 verdween de houten afrastering langs de
hekwerk van ijzer. Voor de school kwam een ijzeren
de aangrenzende voorname bebouwing. 38 Het
bezuinigingsoverwegingen teruggebracht. De fijne
aangebracht voldeden goed. 39

en

vandalisme

molen om plaats te maken voor een
hek dat paste bij de erfafscheiding van
aantal bloeiende planten werd uit
cokes die op de wandelpaden waren

Van 1889 tot in de jaren negentig wordt er in de gemeenteverslagen steeds geklaagd over
vernielzucht en begeerlijkheid van het Plantsoenpubliek, waardoor heesters en bloemen
veel te leiden hebben. Een nieuwe fontein verfraaide vanaf 1889 de parkaanleg. Eén van de
bassins, vermoedelijk de oude eendenkooi, werd gedeeltelijk vernieuwd. 40 Een jaar later
vonden er uitbreidingen en herstelwerkzaamheden plaats aan het zwanenbassin bij de
Plantage en aan de volière. Een belangrijk evenement in 1890 was het lustrumfeest van het
Leidse Studentencorps. De vereniging kreeg een deel van het Plantsoen in gebruik als
feestterrein. Naderhand werd alles weer in de oude toestand teruggebracht. 41
In 1893 werden er afrasteringen geplaatst langs de paden van het Plantsoen over de
Binnenvestgracht aan de Marepoort. 42 Opruiming van struikgewas stond in de jaren 1894 en
1895 op de agenda. 43 Musis Sacrum gaf in 1896 een deel van het terrein dat zij in gebruik
had terug aan de gemeente. Dit werd omgespit, bemest en van gras voorzien, zodat er in
het voorjaar van 1897 bloemvakken zouden kunnen worden aangelegd. Naast het gewone
onderhoud aan hekwerken, beschoeiing en banken werd er gummislang aangeschaft voor
besproeiing en kocht men voor het eerst duizend puntijzertjes voor het afzetten van de
bloemperken. 44 De voorraden gummislang en puntijzers zouden naderhand nog regelmatig
worden aangevuld. De puntijzers bleven, evenals de in een latere fase populaire boogijzers,
tot in de jaren twintig van de volgende eeuw in gebruik. Het schilderen van boog- en
puntijzers behoorde al snel tot het steeds terugkerende onderhoud.

Zoeterwoudsesingel wordt binnenwater (1896)
Door de annexatie van delen van Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude in 1896 en de
nieuwbouw die daarop volgde, werd de Zoeterwoudsesingel binnenwater (afb. 1.36). 45 Het
weidse uitzicht vanuit het Plantsoen op het omringende platteland maakte plaats voor het
uitzicht op een aaneengesloten rij huizen, die op hun beurt weer uitzagen op het Plantsoen.
Naast de aanleg van meer gras- en bloemperken in 1898, werd er ter gelegenheid van de
troonsbestijging van Wilhelmina de zogenaamde “Wilhelminalinde” geplant ten zuiden van
de coupure. Verder werden er herstel- en schilderwerkzaamheden gepleegd aan de fontein,
de volière en de bijbehorende afrastering. 46
38
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afb. 1 . 36 Het zicht vanuit het Plan t soen op het omringende p l atteland voordat er aan de Zoe t erwoudsesingel
gebouwd werd. De foto is genomen aan het einde van de negentiende eeuw, vanaf het ta l ud ten oosten van de
Van Disselbrug, die er op dat moment nog niet was.

Sloop van De Oranjeboom en aanleg van de Van Disselbrug
(1900-1904)
De Oranjeboom ging in 1900 over in handen van de gemeente. Hetzelfde jaar werd er
opnieuw geklaagd over de ‘ vernielzucht van de jeugd ’. In dit verband sprak men de wens
uit om het park het hele jaar onder toezicht van parkwachters te kunnen stellen. Dit
gebeurde nu alleen op zon- en feestdagen en tijdens muziekuitvoeringen en alleen
gedurende de maanden april tot en met september. Ondanks de ook in latere jaren
herhaalde roep om meer toezicht, zou het bij deze beperkte controle blijven. Steeds
terugkerende werkzaamheden, zoals het gedeeltelijk vernieuwen van de afrasteringen rond
zwanen- en eendenbassins en gazons en het schilderen van afrasteringen, boog- en
puntijzers, parkbanken, de volière en het hek langs de Plantage, stonden in 1900 op het
programma. 47
Er bestonden al enkele jaren plannen om de nieuwbouwwijk aan de overzijde van de singel
door middel van een brug met het Plantsoen te verbinden, maar het stadsbestuur kon het
niet eens worden over de plek en het type brug dat er zou moeten komen. In 1902 werd de
knoop tenslotte doorgehakt. Besloten werd ter hoogte van de Kraaierstraat een rijbrug met
landhoofden aan te leggen, naar een idee van ingenieur E.F. van Dissel. De aanleg van de
rustiek vormgegeven Zoeterwoudse Singelbrug (later Van Disselbrug genoemd) had plaats
in de winter van 1902, om het publiek gedurende het zomerseizoen geen overlast te
bezorgen. Op voorspraak van de burgemeester werd de Kraaierstraat in een rechte lijn
doorgetrokken. Naar zijn idee zou het park op die manier zoveel mogelijk gespaard blijven.
Niettemin moesten een iep, een eik en een plataan het veld ruimen en werd het Plantsoen
door de ingreep verdeeld in een oostelijk deel met een fontein en de sociëteit van Musis
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Sacrum en een westelijk deel met molen de Oranjeboom. 48 De noodzakelijke aanpassing van
de gazons rond de nieuwe brug vond plaats in het daaropvolgende jaar. Ook het hek rond
de Wilhelminalinde dateert uit 1903. 49
Een advies van B&W leidde in de eerste helft van 1904 tot sloop van molen de Oranjeboom.
Alleen het hek rond de tuin bleef staan. Het braakliggende terrein werd afgesloten met een
houten schutting. 50 Hetzelfde jaar werden er sproeiornamenten voor de fontein aangeschaft
en volgde er een uitbreiding van de rennen of uitlopen van de volière. 51
Aan de inrichting van het Plantsoen rond de Zoeterwoudse Singelbrug was kennelijk nog
weinig gedaan, want in 1905 werden er ‘ eenige boomen geplant […] om dit gedee l te meer
in ove r eenstemming te brengen met de omgeving ’. 52

Aandacht voor meer licht en lucht voor heesters, gazons en
bewoners (1905-1906) en verbreding van de rijbaan (1908)
Voor het Van der Werffpark werd in 1905 een grasmaaimachine aangeschaft. Dit had tot
gevolg dat er in het Plantsoen intensiever met de hand gemaaid kon worden, wat de gazons
ten goede kwam. Gedurende de zomer van dat jaar bleek echter dat de bomen zo in
omvang waren toegenomen, dat men het nodig achtte om er enkele te laten rooien en de
rest wat te snoeien, zodat de heesters en gazons meer licht en lucht kregen. In de winter
van 1905 en het voorjaar van 1906 werden deze maatregelen uitgevoerd, mede op verzoek
van de Plantsoenbewoners, die ook graag meer licht en lucht in hun woningen wilden.
Zowel de beschoeiing van de coupure naar het Levendaal, als de rustieke brug die de beide
oevers verbond, werden in 1905 vernieuwd. De brug kreeg daarbij een meer vlakke ligging,
‘ waardoor het gebruik veel geriefelijker en gemakkel i jker werd ’’. De aanschaf van zes
zwanen bracht het totale aantal op acht. Ze waren zelden thuis, maar de vrijheid om elders
te kunnen zwemmen had een positieve invloed op hun conditie. De populatie goudvissen
moest regelmatig worden aangevuld.
Met heesters uit het Van der Werffpark, waar na wijzigingen in de aanleg plantmateriaal
over was, werden op de oever van de Zoeterwoudsesingel twee heesterperken aangelegd.
De overblijvende heesters werden in de molentuin geplant. 53 In de jaren 1905-1906 werd
het bomenbestand aangevuld met een aantal iepen. Ook werd in deze periode het
coniferenpark tussen de Rijnstraat en de Kraaierstraat gerooid en ‘tijdelijk’ vervangen door
een vlak gazon. De aanschaf van zes tuinbanken en vier plantenkuipen leidde tot een
verfraaiing van de parkaanleg. 54 In de molentuin aanwezige perenbomen werden gerooid.
In 1907 was duidelijk merkbaar dat het rooien van enkele zware boomen een gunstige
invloed had op de ontwikkeling van grasperken, bloemen en heesters.
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Vanaf 1 januari 1908 was het voortdurende gebrek aan mankracht voor onderhouds- en
beheerwerkzaamheden opgelost. De tuinman van het Plantsoen kreeg de dagelijkse leiding
over alle werkzaamheden met betrekking tot de beplanting. In zijn plaats werd de tuinman
van het Park tot tuinman van het Plantsoen benoemd. Deze kreeg assistentie van een
nieuwe tuinknecht. Er werden maar liefst 35 nieuwe banken aangeschaft. Omdat het
moeilijk bleek het Plantsoen geregeld van nieuwe bloemen en planten te voorzien, werd het
in eigen beheer nemen van een kwekerij en ‘ bergplaats voor versierings- en bergp l anten ’
steeds noodzakelijker geacht. 55
Met de dieren in het Plantsoen ging het overwegend goed. Ondanks de slechte toestand van
de volière bleef de bevolking gezond. De zwanen, ganzen en eenden die de singel bevolkten
vermenigvuldigden zich sterk. Alleen de goudvissen hadden het moeilijk, niet alleen
vanwege de katten en kraaien, maar ook door toedoen van baldadige jeugd. Diezelfde
jeugd was ook verantwoordelijk voor het beschadigen van heesters en bloemen. 56
In 1908 werd de rijweg in het Plantsoen verbreed van 4 à 4½ meter naar 5½ à 7½ meter.
De aanleg van een verhoogd voetpad van anderhalve meter breed was daarbij inbegrepen.
De verbreding ging ten koste van de parkaanleg. Enkele fraaie bomen moesten worden
gekapt. Vijf esdoorns, twee iepen, drie kastanjes, een pterocaia en een juglans konden
worden verplant. 57 Het gemeenteverslag vermeldt verder dat er ‘ langs de verbreeden rijweg
van het Plantsoen […] een klinkerstraatpad [werd] aangelegd ’. 58 Of dit het voetpad of de
rijbaan betrof is niet duidelijk.
De behoefte aan een nieuwe volière werd in de jaren 1908-1909 steeds dringender. De
bevolking ging hard achteruit, wat toegeschreven werd aan de slechte inrichting van het
vogelverblijf. Het goudvissenbassin kreeg in 1908 wel een opknapbeurt, het werd gesilicaat
en de afvoerleiding werd vernieuwd. Het jaar daarop schonk de Heidemaatschappij zestig
goudwinden. De gemeente zelf kocht in 1909 eveneens goudvissen en enkele eenden.
Enkele bomen in het Plantsoen hadden een jaar eerder bij wijze van proef perkamenten
naamplaatjes gekregen, waarvan de opschriften echter snel vervuilden of verbleekten.
Daarop stelde men vast dat waarschijnlijk alleen de duurdere, geëmailleerde naamplaatjes
zouden voldoen. 59
De werkzaamheden rond het voormalige molenterrein, die tot een verbetering van de
toegang naar het Plantsoen moesten leiden, liepen door de weersgesteldheid vertraging op.
De werkzaamheden werden mede bemoeilijkt door de fundamenten van de oude
vestingwerken. 60

Het Plantsoen als feestterrein (1910) en de realisatie van een
betere westelijke toegang (1911)
In 1910 stelde de gemeente een deel van het Plantsoen ter beschikking aan het Leids
studentencorps voor de viering van haar lustrum. Als gevolg van de tijdelijke bebouwing
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moest een ‘ cornoeljeboschje ’ op de oever van de singel verdwijnen. Op het voorste deel van
het weiland aan de Zoeterwoudsesingel, tegenover de ‘ rustieke brug ,’ werd een
feestgebouw opgericht. Het weiland was voor de gelegenheid met tachtig centimeter aarde
opgehoogd. Achter het sociëteitsgebouw van Musis Sacrum kwam een houten feesttent. Na
de lustrumfeesten werden het Plantsoen en de singeltaluds weer in de oorspronkelijke
toestand teruggebracht. Het opgehoogde weiland kreeg naderhand een bestemming als
evenemententerrein voor onder meer concours-hippiques en voetbalwedstrijden. Het veld
achter het voormalige lustrumterrein werd in 1912 ingericht als sportveld. De beplanting
sloot aan bij de omgeving.
De gemeente wilde al jaren de westelijke toegang tot het park verbreden, maar ondanks de
aankoop en sloop van de molen kwam het er niet van. Uiteindelijk kon de verbeterde
toegang in 1911 worden gerealiseerd na aankoop van enkele huizen aan de Geregracht. 61
In 1913 kregen vijfentwintig bomen een naambordje. In 1918 waren ze allemaal weer
verdwenen.

Adviezen van een commissie van deskundigen (1914)
In 1914 werd een commissie van deskundigen benoemd, waar onder meer de bekende
landschapsarchitect L.A. Springer deel van uitmaakte. Het was de bedoeling dat de
commissie zou adviseren over de meest geschikte snoeiwijze, omdat er over de in Leiden
toegepaste methode van het kandelaberen onenigheid was ontstaan. Uiteindelijk strekte het
advies van de commissie veel verder en werden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd
in het Plantsoen. Zo moesten vijftig bomen het veld ruimen en verdwenen enkele minder
fraaie heesterperken. De meningen over het resultaat waren verdeeld. De tegenstanders
betreurden het verdwijnen van de bomen, terwijl de voorstanders de ruimte,
perspectiefwerking en uitzichten roemden.
Of de aankoop van een perk met Franse struikrozen in 1915 ook op advies van de
commissie geschiedde is niet bekend. Uit het gemeenteverslag over dat jaar spreekt de
teleurstelling dat de gazons nog steeds niet ‘ met de machine ’ behandeld konden worden. 62
In 1917 verdween een esdoorn in de buurt van de Wilhelminalinde, omdat hij de groei van
deze boom belemmerde. Een nieuwe vorm van vandalisme kwam op in 1918 met het
ontvreemden van naambordjes en ijzeren perkafrasteringen. Ook diefstal van vogels was
een probleem. 63
De kritiek van J.A.N. Knuttel op de parkaanleg tijdens één van de gemeenteraadsvergaderingen in 1919, geeft een aardig beeld van de beplanting die destijds in het
Plantsoen kon worden aangetroffen. Knuttel zei: ‘ Men ziet soms palmen te zamen met

tabaksplanten en allerlei andere bloemen en ook die slingers in het gras van gekleu r de
bladplantjes, […] ’. Burgemeester De Gijselaar vergeleek de bloemperken
met
pruimentaarten. De bloemenslingers in het gazon, waar Knuttel zijn ongenoegen over
uitsprak, waren karakteristiek voor de periode rond de eeuwwisseling, net als de hoog
opgetuigde bloembedden die inderdaad wel iets van een taart of pudding hadden. Ook
werden er in die tijd mozaïekbedden ingericht met felle éénjarigen en gekleurde blad- en
61
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vetplantjes. Ze kregen vaak gezelschap van een palmsoort, een agave of een groepje
canna’s of abutilons. 64 De kleine vormboompjes op stam (fuchsia’s of andere bloem- of
vruchtdragende boompjes), die te zien zijn op de oudste foto’s van de Plantage, behoren
tot dezelfde ‘trend’ in de tuinarchitectuur.
De gemeente koos in 1920 alsnog voor een nieuwe snoeimethode, zodat de bomen zich
vrijer en sierlijker konden ontwikkelen. Hetzelfde jaar werden er voor de huizen aan de
Zoeterwoudsesingel 23 gezonde bomen gekapt. 65

Uitbraak iepziekte (1922), monument Altdorf (1924), vertrek
Musis Sacrum (1929)
In 1922 brak in Leiden de iepziekte uit. Aanvankelijk leek de schade beperkt te blijven,
maar rond 1930 raakten jaarlijks 200 tot 300 bomen besmet en moesten er grote aantallen
bomen gekapt worden. 66
Op de plek waar molen de Oranjeboom had gestaan werd in 1924 een monument geplaatst
ter ere van 350 jaar Leidens Ontzet, gemaakt door beeldhouwer J.C. Altdorf. Het
beeldhouwwerk moest in 1928 enkele meters worden verplaatst in verband met het
verkeer. 67 Het is niet duidelijk of de verplaatsing een gevolg was van de verbreding van de
Geregracht, of van het verleggen van de toegang tot het park.
In deze periode, de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw, werden de
afscheidingen met palen en draad vervangen door ijzeren afrasteringen, zogenaamde
voethekken.
De vereniging Musis Sacrum vertrok in 1929 uit het Plantsoen, waarna het vervallen
sociëteitsgebouw werd gesloopt. De muziektent en de verenigingstuin werden eigendom van
de gemeente. Het terrein werd weer in zijn geheel bij het Plantsoen getrokken en opnieuw
aangelegd. Het bestaande wandelpad langs de singel(gracht) onderging bij de bocht een
verbreding, zodat er (weer) ruimte ontstond voor parkbanken. Kennelijk was de situatie uit
1870 in de loop van de tijd veranderd en was de bank, die er destijds stond (afb. 1.20),
verdwenen. Op de plek van het sociëteitsterrein kwamen gazons met bloeiende
sierheesters, vaste planten en zomerbloemplanten (vermoedelijk éénjarigen). Deze werden
ontsloten door deels nieuwe paden. Centraal in de nieuwe aanleg stond de oude
muziektent, die na de gelijktijdig uitgevoerde restauratie nog vele jaren meeging. Van dit
deel van het park zijn voor zover bekend geen foto’s of kaarten uit deze periode bewaard
gebleven, zodat het niet bekend is hoe het er na de herinrichting uitzag.
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Het Levendaal gedempt (1934-1936) en een nieuwe volière
(1939)
De demping van het Levendaal had grote gevolgen voor het Plantsoen. Het project vond
plaats in de jaren 1934-1936, als werkverschaffingsproject voor ongeschoolde Leidse
arbeiders die in de crisisjaren werkloos geworden waren. 68 Wat dat betreft is er een
frappante parallel met het slechten van de vestwal in de jaren ’30 van de negentiende
eeuw. Op de gedempte gracht werd een brede verkeersweg aangelegd. Deze werd
doorgetrokken tot de Utrechtsebrug. De nieuwe toegangsweg tot de stad leidde tot een
ernstige en vrijwel onomkeerbare breuk tussen de beide delen van het Plantsoen, ten
noorden en ten zuiden van het Levendaal. Bovendien sneuvelde door de verbinding met de
Utrechtsebrug een belangrijk deel van de plantsoenaanleg. Ook verviel de functie van de
Hogewoerd als historische toegangsweg tot de stad. Als gevolg daarvan verschoof de
functie van de aan de Hogewoerd/Plantage gelegen entrees tot het Plantsoen voor een
belangrijk deel naar de zuidzijde van het Levendaal. Na de voltooiing van de weg werd het
Plantsoen ter plaatse opnieuw ingericht. Daarover zijn geen nadere gegevens bekend.
Tegenwoordig zijn er zowel ten noorden als ten zuiden van het Levendaal nog verschillende
bomen aanwezig, die dateren van voor de demping van de gracht.
In 1939 bouwden jeugdige werklozen in de Centrale Werkplaats een nieuwe volière, ter
vervanging van het bestaande exemplaar dat, zoals vermeld, al jaren in een slechte
toestand verkeerde. 69
Tijdens de (honger)winter van 1944-1945 is 93% van het Leidse bomenbestand gekapt om
als brandhout te dienen. 70 Toch lijken de bomen in het Plantsoen daar relatief goed uit te
zijn gesprongen. Een groot deel van de anno 2002 aanwezige bomen dateert van ruim voor
de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk was de omvang van veel bomen in de oorlogsjaren
al zo fors, dat ze door de gewone burger niet neergehaald konden worden.

Bezuiniging, recreatie en ecologie (1945-1995)
We mogen aannemen dat de ontwikkeling van het Plantsoen na de Tweede Wereldoorlog
gelijke tred hield met de algemene ontwikkeling van landschappelijke stadsparken in die
tijd. Dat betekent dat er steeds meer aandacht kwam voor de recreatieve
gebruiksmogelijkheden, zoals ligweiden en speeltoestellen, en steeds minder aandacht voor
de oorspronkelijke landschappelijke vormgeving en de bijbehorende romantische sfeer. Een
ver doorgevoerd functionalisme, bezuinigingsmaatregelen en ecologisch beheer leidden in
de jaren vijftig, zestig en zeventig tot een toenemende vervaging van de identiteit van
monumentale landschappelijke parken. In Leiden zien we, net als elders in Nederland, dat
specifieke historische kenmerken en sfeer verdwenen door de algemene toepassing van
onderhoudsarm groen, het vereenvoudigen en asfalteren van paden en het invoeren van
een gestandaardiseerde vorm van beheer. Het beheer van het Leidse stedelijke groen was
er bovendien op gericht bomen en planten zolang mogelijk te handhaven. Dit heeft er mede
toe geleid dat het bomenbestand in het Plantsoen na de Tweede Wereldoorlog niet verjongd
is.

68

Van de Vlist 1997, p. 109.
Van de Vlist 1997, p. 93.
70
Van de Vlist 1997, p. 100.
40
69

BEHEERPLAN
HET PLANTSOEN

In deze periode werd een sculptuur van Jan Wolkers aangeschaft ter verlevendiging van het
voormalige Musis Sacrum-terrein. Het bronzen beeld werd in 1958 geplaatst en stelt een
moeder met haar kind voor. 71 De Van Disselbrug, een vlakke constructie in hout met een
balustrade van boomstammetjes, was in de Tweede Wereldoorlog onbruikbaar geworden.
De noodbrug die ervoor in de plaats was gekomen werd in 1963 vervangen door het huidige
moderne exemplaar van beton. 72
In
de
jaren
tachtig
ontstond
er
een
hernieuwde
belangstelling
voor
de
tuinarchitectuurgeschiedenis. Ook kwaliteit werd weer meer gewaardeerd, zowel van het
groenontwerp als van de toegepaste materialen en beplanting. In deze periode werd de
volière op het nippertje gered.
De algemene tendens naar meer kwaliteit zette in de jaren negentig door met een
toenemende interesse voor het historisch verantwoord restaureren en beheren van tuinen
en parken uit het verleden.

Monumentale status en renovatie (1995-heden)
In dat kader werd in de loop van de jaren negentig besloten tot een analyse van de
kwaliteit van het bomenbestand in het Plantsoen. In vervolg daarop werd besloten een
grootscheeps renovatieplan voor het park te maken, waarbij ook de omwonenden werden
betrokken. De erkenning van gemeentelijke zijde voor de bijzondere landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het Plantsoen kwam tot uitdrukking in de aanwijzing van het
park als gemeentelijk monument in 1997.
De aanwijzing werd in september 1997 gevolgd door een symposium over historische stadsen singelparken, waarbij de publicatie ‘ Eene aangename publieke wandeling; Een schets van
historische stads- en singelparken ’ ten doop werd gehouden. Naast een uitgebreide
beschrijving van de ontwikkeling van het Plantsoen komt in deze publicatie ook de
algemene problematiek rond het beheer en behoud van historische stads- en singelparken
aan de orde. Het was een bijzonder initiatief, waarmee een belangrijke bijdrage werd
geleverd aan de erkenning en nadere definiëring van de problematiek rond historische
parken en waarmee een aanzet werd gegeven tot mogelijke oplossingen.
Tijdens het symposium werd het plan van aanpak voor de renovatie van het Plantsoen
gepresenteerd. Dit plan bestond onder meer uit een goede analyse van de sterke en de
zwakke punten van de parkaanleg. Enkele waardevolle historische componenten werden
echter niet als zodanig herkend. Zo wordt er in het plan gesproken over de twee
hoofdpaden door het park, terwijl het een landschappelijke rondwandeling betreft. Verder
wordt vermeld dat er op de plaats van de fontein een verwaarloosde vijver aanwezig was,
terwijl aan de hand van negentiende-eeuwse foto’s geconcludeerd kan worden dat het om
het oorspronkelijke fonteinbassin ging.
Het renovatieplan kon een jaar later worden vastgesteld en op 16 november 1998 werd de
monumentenvergunning verleend. Het renovatieplan voorzag in enkele ingrijpende
maatregelen, die ondanks het uitgebreide voortraject vanuit historisch perspectief niet
allemaal verantwoord waren. Zo werd het fonteinbassin verwijderd, omdat zowel het bassin
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als het waterleidingsysteem lek waren. Verder werd er een betonnen band geplaatst tussen
de rijbaan en de parkaanleg, om inrijden en beschadiging van de beplanting te voorkomen.
Het niveau achter de band werd met grond aangevuld. Enerzijds was dit een
beheertechnische maatregel, het maaien werd eenvoudiger. Anderzijds kwam de maatregel
voort uit het idee om het park van gevel tot water aan te pakken. De groenaanleg zou na
de aanvulling vanuit het Plantsoen gezien visueel doorlopen tot de bebouwing. Daarbij werd
voorbijgegaan aan het feit dat de noordelijke en zuidelijke route door het Plantsoen
oorspronkelijk tot dezelfde rondwandeling behoren. De samenhangende beleving van deze
wandeling was al in 1908 verminderd met de verbreding van de rijbaan en de aanleg van
een stoep (1908) en raakte verder verstoord na de asfaltering van de weg en de realisatie
van een parkeerstrook langs de noordzijde, die intensief wordt gebruikt. Door de hoge,
betonnen band zou de rijbaan als onderdeel van de wandeling nog minder herkenbaar
worden. Omdat de band verkeersonveilig bleek en geen deel had uitgemaakt van het
renovatieplan dat ter inspraak was geweest, werd hij op verzoek van de bewoners weer
verwijderd.
De bewoners verzochten de gemeente om ook de opgebrachte grond weer weg te nemen.
Een strook langs de rijbaan van ongeveer twee meter breed is daarop, waar mogelijk, weer
in de oude toestand teruggebracht. Volledig herstel van de oorspronkelijke situatie was niet
mogelijk omdat verschillende bomen in een slechte conditie verkeerden, mede veroorzaakt
door de renovatiewerkzaamheden. De bomenadviesbureaus Alterra en Pius Floris
adviseerden om in ieder geval de grond onder de kroonprojecties voorlopig met rust te
laten, zodat de bomen zich kunnen herstellen. In het voorjaar van 2002 is de gemeente
begonnen met de uitvoering van een door Pius Floris opgesteld herstelprogramma voor de
getroffen bomen, dat het herstelproces van bodemleven en bomen moet versnellen.
In januari 2002 werd het kunsthistorisch onderzoeksbureau van Marloes Tigchelaar
gevraagd
om,
mede
met
het
oog
op
het
aanvragen
van
een
nieuwe
monumentenvergunning, een beheerplan op te stellen voor het Plantsoen.
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Inleiding
Het Plantsoen is sinds de aanleg in 1834 voortdurend in ontwikkeling geweest. Daarnaast
hebben de volgende gebeurtenissen een grote invloed gehad op de aanleg en beleving van
het park:
o
o
o
o
o
o

de afbraak van de Hogewoerdspoorten en –poortmuren (1864-1867);
de demping van de Binnenvestgracht, met aansluitend de bebouwing van de Plantage (18761878) en de bebouwing van het Plantsoen (1880-1887);
de bebouwing van de overzijde van de Zoeterwoudsesingel (vanaf 1896);
de aanleg van de Van Disselbrug (1903);
de afbraak van molen de Oranjeboom (1904);
de demping van het Levendaal (1934-1936).

De verschillende historische lagen zijn anno 2002 nog in verschillende mate herkenbaar.
Hieronder worden de kenmerken van deze lagen per deelgebied benoemd en geanalyseerd.

Massa en ruimte
De verdeling van massa en ruimte in het huidige park is in grote lijnen terug te voeren op
het laatste kwart van de negentiende eeuw, de periode waarin het Plantsoen en de Plantage
bebouwd werden. Voordat er sprake was van bebouwing had het park een dichte
begroeiing. Doorzichten en open ruimten waren spaarzaam.
In het laat-negentiende-eeuwse concept, zoals dat tot in de twintigste eeuw bestond, was
er een grote contrastwerking tussen open en gesloten, lichte en donkere ruimtes. Dit
resulteerde in afwisselende wandelingen. De boom- en heestergroepen die enerzijds de
omlijsting vormden voor de verschillende doorkijkjes en zichtassen en die anderzijds de
open ruimten hun beslotenheid gaven, zijn anno 2002 sterk uitgedund of geheel verdwenen.
Het directe gevolg is, dat de open ruimten en doorzichten groter en minder herkenbaar zijn,
wat weer gevolgen heeft voor het verrassingseffect en de afwisselende beleving.
Bij de renovatie van 1997-1998 is een aanzet gegeven tot herstel van de historische open
ruimten door de aanplant van nieuwe heestergroepen. Om de oorspronkelijke
contrastwerking en daarmee het verrassingselement terug te brengen is echter meer massa
nodig.
Onderstaand een bespreking van het ruimtelijke concept aan de hand van de verschillende
historische open ruimten en doorzichten in de huidige situatie (afb. 2.1 en 2.2).
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afb . 2 . 1 De verschillende historische open ruimten en doorz i chten in kaart gebracht. De singelgracht maak t
deel uit van deze ruimten. Op het ontwerp uit 1879 (a f b. 1 . 7) li j kt er tussen de Kraa i erstraat en de vo l ière een
aaneenschakeling van kleinere ruimtes te zijn geweest, maar daarvan zijn geen afbeeldingen bekend .

a f b. 2.2 De donker gekleurde pijlen geven aan van welke pun t en er een zicht was op het e i land je. De licht
gekleurde p ij len geven de twee doorzichten aan die op de kaart uit 1860 (afb. 1.6) duidel ij k herkenbaar zijn.
Het betre f t hier z i chten vana f het noorde l ijke deel van de rondwande li ng door het park naar het wa t e r.
Vanaf de zuidelijke rondwandeling zijn er nog vele andere zichten op het water. In de hu i di ge situatie zijn deze
minder ver r assend dan oorspronke l ijk bedoeld , omdat er vanuit het hele park een constant aanwezi g zicht over
het wa t er i s. Ook het w i sse l ende perspec t ief dat optreedt in de bochten van het pad leidt in m i ndere mate to t
verrassingen door het ontbreken van voldoende massa (heestergroepen hoger dan 1.80 meter).
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PLANTSOENAANLEG PLANTAGE
Dit deel is relatief open sinds de aanleg van het Plantsoen in 1834, omdat hier de
hoofdentree lag. In 1867 werd de relatie met de singel versterkt door de aanleg van een
zwanenbassin met eilandje waarop zichtassen geprojecteerd werden. De karakteristieke
driehoekige vorm van de plantsoenaanleg is behouden, evenals het open karakter.
Bovendien zijn er enkele monumentale bomen aanwezig, die hun oorsprong hebben in de
negentiende-eeuwse aanleg (afb. 1.27-.35). De oorspronkelijke plantsoenaanleg heeft
plaats gemaakt voor gras. De zuidwestelijke en oostelijke hoek worden tegenwoordig
gemarkeerd door vaste plantenbakken, respectievelijk van gemetselde baksteen en van
palissade-elementen. Deze bakken zijn circa 50 centimeter hoog. Ze versterken de breuk die
is opgetreden als gevolg van de demping en verbreding van het Levendaal (1934-1936).
Sindsdien functioneert de oorspronkelijke entree aan de Hogewoerd niet meer als zodanig.
De entreefunctie is verschoven naar de zuidzijde van het Levendaal. De aanleg van de
drukke verkeersweg over het Levendaal heeft verder tot gevolg gehad dat de relatie met de
singel en het zicht op het eiland grotendeels verdwenen zijn.

DOORZICHT

TER HOOGTE VAN HET

LEVENDAAL

Sinds 1867 lag hier de coupure, een slingerende verbinding tussen het Levendaal en de
Zoeterwoudsesingel. Vanaf de twee decoratieve rustieke bruggetjes die de beide oevers
verbonden, was er een gezicht op het Levendaal (west) en op de singel (oost). Met de
transformatie van het Levendaal tot een drukke verkeersweg is deze ruimte ingrijpend
veranderd. Het doorzicht is blijven bestaan, maar functioneert niet meer als zodanig, omdat
de doorgaande weg ermee samenvalt.

DOORZICHT

TEN ZUIDEN VAN HET

LEVENDAAL

Voor het eerst afgebeeld op de kaart van 1860 (afb. 1.6) is dit doorzicht anno 2002 nog
deels herkenbaar. Het park heeft hier een open karakter, maar van een doorzicht is maar
ten dele sprake, door het ontbreken van voldoende richtinggevende massa aan weerszijden.
De blik van de wandelaar wordt onvoldoende begeleid.

OPEN

RUIMTE IN ZUIDOOSTELIJKE HOEK

Deze ruimte is ontstaan omstreeks 1870 met de bouw van een sociëteit voor de vereniging
Musis Sacrum (gesloopt in 1929). Het gebouw in chaletstijl werd omlijst door hoog opgaand
geboomte en fungeerde als blikvanger op verschillende routes door en om het park. De
open ruimte rondom was ingericht als terras. Verder stond er (al voor de bouw van de
sociëteit) een muziektent. Deze heeft er ook na de sloop van het sociëteitsgebouw nog een
tijd gestaan. In 1958 is er een beeld van Jan Wolkers geplaatst, dat een moeder met kind
voorstelt. Dit beeld is bescheiden van formaat.
Anno 2002 wordt de ruimte aan de oost- en westzijde begrensd door heesterperken, die bij
de renovatie van 1997-1998 werden aangeplant. Door de massa aan weerzijden te plaatsen
is het effect van een doorzicht (actie) sterker dan het effect van ruimte (rust). Bovendien
heeft het bijzondere, beschut gelegen uitzichtpunt op de punt van het zuidoostelijke
bolwerk (afb. 1.20) daardoor plaats gemaakt voor een minder exclusief, veel ruimer gezicht
vanuit het park.

DOORZICHT

TEN OOSTEN VAN DE

RIJNSTRAAT

Voor het eerst afgebeeld op de kaart van 1860 (afb. 1.6), is dit doorzicht anno 2002 nog
deels herkenbaar. Het park heeft hier een open karakter, maar van een doorzicht is maar
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ten dele sprake door het ontbreken van voldoende massa aan weerszijden, waardoor de blik
van de wandelaar niet voldoende richting krijgt.

DE

RUIMTE ROND DE FONTEIN

De open plek ten oosten van de Kraaierstraat heeft sinds de aanleg van het Plantsoen in
1834 een bijzonder karakter gehad. Tot 1881 lag hier een hoge heuvel met een tent,
vanwaar men uitkeek over een elegant zwanenbassin in de singel (afb. 1.8). Na afgraving
van de heuvel in verband met de bebouwing van het Plantsoen in 1881, is er op deze plek
een bassin gekomen, waarin verschillende fonteinen hebben gestaan. Zowel het bassin als
de fontein zijn verdwenen. De ruimte als zodanig is bij de renovatie van 1997-1998 weer
herkenbaar gemaakt door het aanbrengen van heestervakken aan de west- en noordzijde.
Het verrassingseffect wordt bemoeilijkt door het rechte verloop van de paden die er vanuit
het westen en noorden op uitkomen.

DE

RUIMTE TER HOOGTE VAN DE

KRAAIERSTRAAT

De functie van deze ruimte is ingrijpend veranderd na de aanleg van de Van Disselbrug
(1903). Voor die tijd was het een rustig punt. De wandelaar begon of beëindigde er zijn
wandeling en kon zich er oriënteren op zijn positie als hij het park aan de west- of oostzijde
was binnengekomen. Langs de oever van de singel konden eenden en zwanen worden
gevoerd.
Sinds de Kraaierstraat via de Van Disselbrug een doorgaande verbinding vormt met de
overzijde van de singel, wordt deze open ruimte zeer intensief gebruikt. Het is geen plek
meer waar de wandelaar rustig kan bepalen welke route hij zal nemen, want dan staat hij
het doorgaande verkeer in de weg. Dit doorgaande verkeer bestaat uit mensen die, meestal
per fiets, het Plantsoen als verbindingsroute met de stad gebruiken. Voor de wandelaars is
het ondanks de doorgaande verkeersstroom nog steeds een begin- eind- of oriëntatiepunt.
Zie ook onder ‘Entrees’.

DE

RUIMTE ROND DE VOLIÈRE

De volière dateert in zijn oorspronkelijke ronde vorm uit 1867. Vanaf het begin was er een
relatie met de singel, maar men kon er aanvankelijk vrij omheen lopen. Door de ronde vorm
was er geen voor- of achterkant (afb. 1.11). Pas in een later stadium was dit decoratieve
object exclusief op de singel georiënteerd, waar het als blikvanger diende op de
verschillende wandelroutes langs het water. Anno 2002 zorgen heestergroepen langs de
toegangspaden voor een passende omlijsting en voor een onverwachte verrassing bij het
omslaan van de bocht.
Achter de volière ligt een speellocatie voor jonge kinderen. Zowel de volière als de
speellocatie oefenen een grote aantrekkingskracht uit op jeugdige bezoekers. Omdat de
speeltoestellen aan de achterzijde van de volière staan, is er echter geen samenhangende
beleving mogelijk. Noch de volière, noch de speelplek, krijgt in deze situatie de onverdeelde
aandacht van het publiek. De speeltoestellen staan bovendien in de schaduw. Wanneer de
speelplek een eindje opgeschoven wordt richting de Kraaierstraat zou dat de beleving van
beide attracties ten goede komen.
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DE

RUIMTE ROND HET MONUMENT

Tot 1904 vormde molen De Oranjeboom op deze plek een markant begin- en eindpunt van
het park. De route liep tussen de molentuin en de singel door (afb. 1.10-1.11). Na afbraak
van de molen in 1904 ontstond de huidige open ruimte, waar in 1924 een monument van
J.C. Altdorf werd geplaatst ter ere van 350 jaar Leidens Ontzet.
De toegang tot het Plantsoen is vanaf het einde van de negentiende eeuw (bebouwing
Plantsoen) in fasen steeds meer naar het noorden verlegd. Oorspronkelijk lag de entree ten
zuiden van de molentuin. In de loop van de twintigste eeuw werd de Geregracht verbreed.
Mogelijk heeft deze ingreep in 1928 tot de verplaatsing van het monument geleid.
Zie ook onder ‘Entrees’.

DE

OEVER VAN DE

ZOETERWOUDSESINGEL

In de beplanting van het talud dat afloopt naar de Zoeterwoudsesingel is een ontwikkeling
zichtbaar van een vrij gesloten beplanting naar meer openheid. Tot in de twintigste eeuw
stonden er grote groepen hakhout langs het water, afgewisseld door solitaire bomen,
boomgroepen en bloem- en heesterperken met een ondergrond van gras (zie foto’s
beheervisie). In de loop der tijd is het hakhout verdwenen en zijn er meer solitaire bomen,
heesters en vaste planten gekomen. Deze kregen een prominente plaats in de in- en
uitzwenkende bochten van de oever, waar zij de glooiende lijn van het talud accentueerden.
Bewust of onbewust riepen zij zo op sommige plaatsen een suggestie van accidentatie op.
Door de achterliggende oeverlijn op strategische plaatsen geheel of gedeeltelijk aan het
zicht te onttrekken ontstonden bovendien verrassende doorzichten.
Tegenwoordig bestaat de beplanting van de oever met name uit bomen, in groepjes, dan
wel solitair geplant. Heestergroepen zijn er relatief weinig, de aanwezige groepen zijn
aangeplant als onderdeel van de recente renovatie.

ZOETERWOUDSESINGEL
Zie onder ‘Water’.

OVERZIJDE ZOETERWOUDSESINGEL
Met de bebouwing van de ruimte aan de overzijde van de singel (vanaf 1896), verdween
het zicht op de omringende landerijen. De singel zelf verloor zijn functie als begrenzing van
de stad en werd binnenwater. Nog steeds zijn er fraaie gezichten over het water, maar deze
zijn eindig geworden. Automatisch ontstaat daardoor een meer besloten beleving van het
park.

Beplanting

SORTIMENT
Het Plantsoen kent sinds de aanleg in 1834 een zeer gevarieerd bomenbestand. Zowel uit
de tijd van de aanleg als uit de fasen die daarop volgden is nog een groot aantal bomen
bewaard gebleven. Relatief veel van deze bomen hebben een monumentale status. Tot de
monumentale bomen behoren onder meer plataan, paardekastanje, esdoorn (diverse
variëteiten), beuk, zomereik, linde (diverse variëteiten), populier (diverse variëteiten),
zwarte den, els, es (diverse variëteiten), ijzerhout, Japanse notenboom (ginkgo),
amberboom, iep, venijnboom (taxus), kers, tamme kastanje en treurwilg. Verder zijn er
47

MARLOES TIGCHELAAR
KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK

onder meer sierappel, meidoorn, lijsterbes, gouden regen, magnolia, diverse kerssoorten,
iep, berk, Japanse Honingboom en valse acacia aanwezig.
Kastanje, es, (zwarte) beuk, elst, eik, esdoorn, berk, lijsterbes, linde, Italiaanse populier,
treurwilg, gouden regen, es en meidoorn maken al deel uit van het park sinds de aanleg,
zodat gesteld kan worden dat het sortiment in de loop der tijd op hoofdlijnen hetzelfde is
gebleven. Van de soorten die in de jaren kort na 1834 werden aangeplant, zoals acacia,
rode en zwarte cornoelje, groene en bonte hulst, rode Ribes, sparren, lariksen, pijnbomen,
rode ceders, zilversparren, piramidevormige bolrozen en seringen zijn er anno 2002 enkele
aanwezig.
Iepen maken deel uit van de aanleg sinds het midden van de negentiende eeuw. Omstreeks
1850 bestond het bomenbestand uit 195 iepen, 149 populieren, 27 kastanjes, 68 eiken en
70 niet met name genoemde andere bomen. In de eerste decennia van de twintigste eeuw
zijn er grote hoeveelheden iepen uitgevallen als gevolg van de iepziekte.

CONDITIE
Veel bomen verkeren in hun laatste levensfase, omdat er vrijwel niet verjongd is. In de loop
der tijd zijn er om deze reden verschillende ‘gaten’ in de aanleg gevallen. Ook zijn er
bomen en heesters die om andere redenen (gebrek aan licht, renovatiewerkzaamheden) in
een matige of slechte conditie verkeren.

VORMGEVING
Het Plantsoen is een parkaanleg in late landschapsstijl (ca. 1815-1870) met invloeden van
de gemengde stijl (rond 1900). Kenmerkende aspecten van de landschapsstijl, zoals de
aandacht voor compositie, kleur en coulissewerking van bomen en heesters zijn in de loop
van de twintigste eeuw in meer of mindere mate vervaagd, net als de zorgvuldig gebogen
belijning van paden en perken.
Uit negentiende-eeuws foto- en kaartmateriaal blijkt dat de hakhoutbosjes, heestergroepen
en bloemperken in het Plantsoen rond, ellipsvormig, niervormig of druppelvormig waren (zie
bijvoorbeeld afb. 1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.20). De contouren volgden over het algemeen de
lijnvoering van de paden en/of de oever. Op die manier werd de slingerende lijn van de
paden en de singel, die beweging suggereert en zo kenmerkend is voor de landschapsstijl,
versterkt. Het samenspel van paden en beplanting gaf op deze wijze bovendien richting aan
de route van de wandelaar en aan zijn blik, die naar bijzondere doorkijkjes en
(ver)gezichten werd geleid.
In de huidige situatie is deze belangrijke wisselwerking tussen beplanting en routing slechts
in beperkte mate terug te vinden. De heesters zijn weliswaar langs paden en rond
kruisingen van paden gegroepeerd, maar door de heesters direct aan te laten sluiten op de
relatief smalle paden - een beheermaatregel - domineren ze als statische massa de
slingerende padenstructuur. De gewenste dynamiek wordt op deze manier getemperd. Dit
speelt met name ten westen van de fonteinlocatie.
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Paden

PATROON
Het verloop van de paden is op hoofdlijnen historisch (negentiende eeuw). Door de
bebouwing van Plantsoen en Plantage, de aanleg van de Van Disselbrug, de afbraak van de
molen en de demping van het Levendaal functioneren delen van de oorspronkelijke
rondwandeling nu als doorgaande route. Het actieve gebruik van de paden is daardoor in de
loop van de twintigste eeuw steeds toegenomen.
Parallel aan deze ontwikkeling trad een vereenvoudiging op in de lijnvoering en het verloop
van de padenstructuur. Het slingerende verloop is geleidelijk aan statischer geworden,
waardoor de afwisseling op de route is verminderd. Op een slingerend tracé is het
eenvoudiger de blik van de wandelaar te sturen, dan op een recht tracé, waar al van verre
is te zien waar de wandeling heen gaat.
Bij de renovatie van 1997-1998 is de rechte lijn van een aantal dwarsverbindingen
omgevormd tot een meer gebogen tracé. Enkele dwarsverbindingen zijn geschrapt.

VERHARDING
Oorspronkelijk waren de paden bedekt met rivierzand dat in bepaalde perioden gedeeltelijk
verhard werd door een laag grind, respectievelijk een laag steenkoolsintels. De
asfaltverharding uit de tweede helft van de twintigste eeuw is bij de renovatie vervangen
door gralux, dat zowel wat textuur als kleur betreft meer in overeenstemming is met het
historische beeld.

BREEDTE
De versmalling van de paden, die is doorgevoerd bij de renovatie van 1997-1998, is niet
gebaseerd op de historische situatie. Singelparken waren parken waar geflaneerd werd,
waar men afsprak en waar hele gezinnen op zon- en feestdagen genoten van de natuur en
het uitzicht. De breedte van het pad en de ruime kruispunten waren daarop ingesteld.
In de huidige situatie is het gebruik van de paden veel intensiever dan in de negentiende
eeuw, zodat het voor de hand ligt om de brede paden te handhaven. Om de overlast van
fietsers en bromfietsers op de paden tegen te gaan heeft men echter gekozen voor
versmalling.

RIJBAAN
Het noordelijke deel van de oorspronkelijke rondwandeling is sinds de bebouwing van het
Plantsoen een doorgaande route. Aanvankelijk werd dezelfde verharding gehandhaafd als in
de rest van het park. In 1908 werd het pad aanzienlijk verbreed tot een weg met een
afzonderlijk voetpad. Vermoedelijk is de weg toen bestraat en in een later stadium met de
rest van het padenstelsel geasfalteerd. Aan de noordzijde van de rijbaan kwam een
parkeerstrook. Het huidige beeld wordt bepaald door asfalt (weg), betontegels (stoep) en
geparkeerde auto’s.

Water
De aanwezigheid van de singelgracht heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit in
1834 om op de vestwal een plantsoen aan te leggen. Vanaf de vestwal was er een weids
uitzicht over het omringende landschap. Het was zodoende een uitstekende plek om met
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familie en vrienden te flaneren en te genieten van de natuur, die in de stad maar heel
beperkt aanwezig was.
Het verloop van de gracht en de vestwal is richtinggevend geweest voor de vormgeving van
het park. Bij de aanleg van het park kregen de puntige bastions meer afgeronde contouren,
die beter pasten bij de slingerende lijnen van de landschapsstijl. Nadien zijn er nog
tweemaal wijzigingen geweest. Na het slechten van de ‘ sierlijke berg ’ met tent in 1880 werd
de afgegraven grond in de singel gestort, wat een aanzienlijke terreinwinst voor het
Plantsoen opleverde (afb. 1.7). De oeverlijn kreeg bij deze ingreep, met name in de bocht
ter hoogte van het oude zwanenbassin, een nog vloeiender verloop. De tweede wijziging
betrof de realisatie van de Van Disselbrug in 1903, waarvoor landhoofden in de singel
werden gelegd. Dit had tot gevolg dat veel van de oorspronkelijke gezichten over de singel
vanaf dat moment minder ver strekten. Ze werden onderbroken door de brug en met name
de landhoofden.
Hoewel de Van Disselbrug een grote invloed heeft gehad op het huidige beeld, zijn de
karakteristieke lijnvoering en vaste elementen (wal-singelgracht-singel) van de
verdedigingslinie nog steeds herkenbaar aanwezig. De oorspronkelijke ‘ rustieke ’ Van
Disselbrug, waarvan de balustraden gemaakt waren van boomstammetjes, is na de Tweede
Wereldoorlog enige tijd vervangen door een noodbrug. De huidige betonnen brug dateert
uit 1963.
Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw werd het water van de singel nadrukkelijk
als aanvullende open ruimte bij het park getrokken door de aanleg van een decoratief
zwanenbassin, later eendenkom (1863) en een eenvoudiger zwanenbassin met eiland
(1867). De zwanen- en eendenpopulaties vormden een levendig element in het park. Ze
konden vanaf het pad langs het water gevoerd worden. ( Zie ook onder ‘Sieraden’ )

Bebouwing
De monumentale bebouwing langs de Plantage en het Plantsoen ontstond respectievelijk in
de jaren 1876-1878 en 1880-1887 en is sindsdien gaaf bewaard gebleven. Het Plantsoen lag
voordien in zichzelf besloten, met een vrij dichte beplanting, ook langs de randen
(hakhout), en een aanzienlijk reliëf (centrale heuvel). Het werd puur recreatief gebruikt, ’s
avonds gingen de hekken dicht. Parallel aan de bebouwing zette een, reeds sinds de jaren
zestig van de negentiende eeuw herkenbare, ontwikkeling door naar meer openheid en
aandacht voor detail (afb. 1.27-1.35). Vanuit het park werden zichten gecreëerd op de
bebouwing, waar er voorheen alleen gezichten waren over de Zoeterwoudsesingel. De
perceelsscheiding tussen huizen en park werd bepaald door de gemeente en volgde voor
een belangrijk deel de slingerende lijn van het bestaande pad. De voortuinen maakten deel
uit van het ruimtelijke concept van de parkaanleg. Een identieke, decoratieve, smeedijzeren
afrastering gaf een verzorgd en samenhangend beeld. De aanwezigheid van deze
afrastering en de zorgvuldige vormgeving ervan geven uitdrukking aan de bijzondere
aandacht, die er van de kant van de gemeente was voor dit project. De woningen werden
(en worden) ontsloten door het noordelijke tracé van de rondwandeling dat enkele
wijzigingen onderging om als doorgaande route in gebruik genomen te kunnen worden. ( Zie

ook onder ‘Paden: Rijbaan’)
De smeedijzeren hekken langs de rijbaan zijn op de meeste plaatsen nog in originele staat
aanwezig. Hagen en overhangende heesters onttrekken de afrastering echter op
verschillende plaatsen aan het zicht. Het achterliggende idee, een verzorgd en
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samenhangend beeld en accentuering van de vloeiende lijn van het pad, komt daardoor
minder tot zijn recht.
De bebouwing aan de overzijde van de Zoeterwoudsesingel vanaf 1896 maakte van het
Plantsoen een park in de stad. Het uitzicht op de omringende landerijen maakte plaats voor
gezichten op de nieuwe bebouwing.

Sieraden

HISTORISCH-CHRONOLOGISCH

OVERZICHT

Vanaf de aanleg in 1834 hebben diverse tuinsieraden het Plantsoen verfraaid.
Achtereenvolgens werden de volgende elementen toegevoegd ter versiering, vermaak en
educatie:
Bij de aanleg (1834-1836):
o

tent met rieten dak/uitzichtpunt op ‘sierlijke berg’ (1836) Afb. 1.8, 1.9 en 1.10.

In de jaren zestig (afbraak Hogewoerdspoorten):
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

zwanenbassin met een nestplaats in chaletstijl (1863); Afb . 1 . 8 en 1.9
fontein (onbekend, in ieder geval vanaf 1863), fontein (1881), schaalfontein (1889),
sproeiornamenten (1904); Afb. 3.7 en 3.10
Venetiaanse bol/globe (1864); Afgebeeld op 1 . 20 , geen foto’s of tekeningen bekend
2 piëdestals met zinken vazen (1865); A f b . 1 . 10 , 1.28 , 1.29
gegoten ijzeren perkhekjes (vanaf 1865); diverse afbeeld i ngen
volière (1867), uitbreiding (1885), uitbreiding (1890), uitbreiding pluimveerennen (1904);
geheel vernieuwd (1939). Afb. 1.11
coupure met lichte houten bruggen (1867), rustieke houten bruggen (1876-1877), rustieke
brug en rijbrug met ornamentele smeedijzeren balustrade (1881), vernieuwde, meer vlakke
rustieke brug (1905) Afb. 1.27 en 1.30
eiland met tweede zwanenbassin bij Hogewoerd (1867) Afb. 1.34,
smeedijzeren hek op hardstenen basement langs de Hogewoerd (1867),
vervangen/teruggeplaatst, voorzien van lantaarns (1878) Afb. 1.15 , 1.28 , 1 . 29, 1 . 32, 1 . 33
muziektent (hersteld in 1868); Afb. 1.24
twee ‘meer sierlijke’ tuinbanken (1868); geen foto’s of teken i ngen bekend
boogvormige zitbank (1869); geen foto’s of teken i ngen bekend
gegoten ijzeren padhekjes (vanaf 1869). d i verse afbeeld i ngen

In de jaren zeventig (Musis Sacrum en bebouwing Plantage)
o
o
o

sociëteitsgebouw Musis Sacrum in chaletstijl (1870-1871); Afb. 1.23 en 1 . 25
naambordjes aan de bomen (1876); geen foto’s bekend
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantage (1876-1878); Afb. 1.32 en 1.33

In de jaren tachtig (bebouwing Plantsoen)
o
o
o
o
o

lantaarns langs rijweg (ca. 1881); Afb . 1.30, 1.31, 1 . 33
10 banken (1882); Afb. 1.29 en 1 . 31 (‘standaardmodel’)
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantsoen (1880-1887);
smeedijzeren hekken rond molen en school (1888);
boog- en puntijzers rond perken en gazons (vanaf 1896); d i verse afbee l dingen
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In de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog (1900-1940):
o
o
o
o
o
o
o

goudvissen in fonteinbassin (in ieder geval sinds 1902);
rustieke brug over Zoeterwoudsesingel, Van Disselbrug, in verlengde Kraaierstraat (1903),
betonnen brug (1963); Afb. 3.14
smeedijzeren hek rond Wilhelminalinde (1903);
6 tuinbanken en 4 plantenkuipen (1906); geen foto’s bekend
35 banken aanwezig (1907);
naambordjes aan 25 bomen (1913);
monument 350 jaar Leidens Ontzet door J.C. Altdorf (1924); Afb. 3.13

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog (1945-2002):
o

bronzen beeld “Moeder en Kind” van Jan Wolkers (1958).

SITUATIE

ANNO

2002

Anno 2002 zijn de volgende historische sierelementen nog aanwezig (afb. 2.3):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

volière (nr. 2);
eiland (vergroot bij recente renovatie) (nr. 5);
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantage;
lantaarns rijweg Plantsoen;
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantsoen;
smeedijzeren hek rond (voormalige) school;
smeedijzeren hek rond Wilhelminalinde;
monument 350 jaar Leidens Ontzet van J.C. Altdorf (nr. 1);
beeld “Moeder en Kind” van Jan Wolkers (nr.4).

afb. 2.3 De voornaamste sieraden in het Plantsoen z ij n evenwichtig over de parkaanleg verdeeld. Van links
naar rechts: het monument, de vol i ère, de fontein(locatie), beeld ‘Moeder en kind’ (vroe ger Musis Sacrum en
muziektent: meer volume) en het eilandje bij het voormalige zwanenbassin.
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Reliëf
Het Plantsoen heeft sinds de voltooiing in 1836 verschillende soorten reliëf gekend. In de
eerste plaats was er de vestwal, waarop het park werd aangelegd. De wal was weliswaar
afgegraven, maar de molen en de dubbele Hogewoerdspoort lagen nog op de
oorspronkelijke vestwalhoogte. Zij werden via een glooiend talud verbonden met het park.
De molen en de Hogewoerdspoort vormden door de bijzondere architectuur en de hogere
ligging een markante beëindiging van de groenaanleg. Daarnaast waren het bijzondere
oriëntatiepunten vanwege de locatie aan het begin (of einde) van het park, waar ook de
voornaamste entrees lagen. Na de afbraak van de Hogewoerdspoorten (1864-1867) en de
molen (1904) werd de grond waar zij op hadden gestaan alsnog afgegraven tot het niveau
van het Plantsoen.
Na de afgraving van de vestwal werd het terrein tonrond afgewerkt. 73 Vanaf de beginjaren
van het park was er ook kunstmatige accidentatie in de vorm van een ‘ sierlijke berg ’. Dit
was een hoog opgeworpen heuvel, waarop een tent met een rieten dak stond, die als
uitzichtpunt fungeerde. Deze plek moet een weids uitzicht hebben geboden op het
omringende platteland, over de met bomen beplante singel aan de andere kant van het
water. De heuvel liep aan de zuidzijde glooiend af naar de singel(gracht), waar vanaf 1863
een zwanenbassin lag. Om het uitzicht van de toekomstige bewoners van het Plantsoen niet
te belemmeren verdwenen heuvel en uitkijkpunt in 1880. De afgegraven grond werd in de
singel(gracht) gestort, waardoor het Plantsoen een stuk breder werd. Deze terreinwinst
compenseerde het verlies, dat aan de andere zijde optrad door de bebouwing. Vanwege de
ontwatering van het park lijkt het aannemelijk dat de huizen aan het Plantsoen op hetzelfde
niveau werden gebouwd als het hoogste punt van de tonronde aanleg en dat het
tussenliggende terrein tot dit niveau werd aangevuld.
Vermoedelijk heeft ook de bouw van de muziektent (voor 1868), of de bouw van de
sociëteit van Musis Sacrum (1870) in de zuidoostelijke hoek van het Plantsoen, plaatselijk
tot een verhoging van het terrein geleid. Het wandelpad langs de singel(gracht) lag in ieder
geval een stuk lager dan het sociëteitsgebouw. Het terrein ter hoogte van de voormalige
muziektent ligt nog steeds iets verhoogd ten opzichte van de omgeving. Ook het westelijke
deel van het park, van de entree tot aan de speelplaats, ligt hoger.
Buiten de afgravingswerkzaamheden rond molen en poorten, die verband hielden met het
bestaande verschil in hoogte, en het afgraven van de centrale heuvel, wordt in de
gemeenteverslagen slechts één keer gesproken over aanpassing van het reliëf. In 1876
werd ‘ een groot middenvak, hetwelk tot dusverre nog in den ouden toestand gebleven was,

[…] verlegd, opgehoogd, nieuw verpad en met heesterperken bezet , ook andere paden
werden gew i jzigd ’. Waar dit middenvak lag wordt niet vermeld. Vermoedelijk ging het om
het terrein ten westen van de ‘ sierlijke berg ’. Dit deel van het Plantsoen is op de tekening
uit 1879 (afb. 1.7) aanzienlijk gedetailleerder weergegeven dan op de tekening uit
omstreeks 1860 (afb. 1.6), bovendien is de ruimtelijke indeling omstreeks 1879 veranderd.
Er zijn geen foto’s bekend die meer inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van dit terrein
in het laatste kwart van de negentiende eeuw, zodat eventuele accidentatie niet met
zekerheid kan worden vastgesteld.

73

Stadsarchief III, inv. nr. 4293 (Minuten van bestekken en voorwaarden van aanbesteding 1831-1837), n. 198. Zie
bijlage.
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Op de bekende negentiende-eeuwse foto’s loopt het terrein vanaf de huizen enigszins af
naar het water. De glooiing van het talud naar de singel speelt in dit beeld een belangrijke
rol. (zie ook onder ‘Paden’, ‘Beplanting ’ en ‘Water’) . Bij de recente renovatie is het park
opgehoogd, onder meer om de ruimte achter een langs de rijbaan aangebrachte betonnen
band aan te vullen. Daarbij werd geen rekening gehouden met het feit dat de rijbaan
oorspronkelijk deel uitmaakt van een rondwandeling. De herkenbaarheid van de rijbaan is al
sterk verminderd door de verbreding van de weg, de verhoogde stoep, de parkeerstrook
met auto’s en de asfaltverharding. Door de ‘gootwerking’ van de stoep aan de ene zijde en
de band aan de andere zijde zou de herkenbaarheid nog verder afnemen, terwijl het juist
wenselijk is deze te vergroten. Idealiter zou de wandelaar op het pad langs het water het
vanzelfsprekend moeten vinden dat de wandelaar op het pad aan de huizenzijde zich op een
ander deel van dezelfde rondwandeling bevindt en vice versa. Daarbij is het overigens niet
wenselijk dat zij elkaar voortdurend in beeld hebben. In verband met het verrassingseffect
werden zichten door het park en op het water afgewisseld met dichte beplanting.
Inmiddels is de betonnen band weer verwijderd en is de opgebrachte grond langs de
rijbaan, buiten de kroonprojecties en heestergroepen, over een strook van twee meter
weggenomen. In afwachting van lopende zaken en nader advies zijn de werkzaamheden
daarna stil gelegd. Zodoende is er momenteel (mei 2002) vanaf de rijbaan een vrij scherpe
rand waarneembaar op twee meter van de rand. Omdat de grond onder de kroonprojecties
en de reeds geplante heestergroepen met rust is gelaten heeft de strook langs de rijbaan
nu een enigszins golvend profiel.

Entrees
De oorspronkelijke entrees lagen tussen de Hogewoerdspoorten, ter hoogte van de
Kraaierstraat en ten zuiden van molen De Oranjeboom (afb. 2.4 en 2.5). De
Hogewoerdspoorten en de molen waren bijzondere bouwwerken, die nog op het oude
niveau van de vestwal lagen en zodoende een herkenbare markering vormden van de
oostelijke en de westelijke entree. De toegang via de Kraaierstraat verliep via een brug over
de Binnenvestgracht. De verschillende entrees werden aangeduid door middel van
toegangsborden, waarop vermoedelijk de naam van het park en de openingstijden waren
aangegeven.
In de loop van de tijd werden de verschillende toegangen diverse keren verbreed. De
westelijke toegangsweg werd bovendien een paar keer verlegd, voor het eerst ten tijde van
de bebouwing van het Plantsoen, om een doorgaande route te kunnen realiseren.
Na afbraak van de Hogewoerdspoorten (1864-1867) en de molen (1904) verdwenen twee
karakteristieke oriëntatiepunten. De grond werd afgegraven en er werden smeedijzeren
hekken geplaatst die de grens tussen park en openbare weg markeerden. De molentuin is
nog enige tijd blijven bestaan, er stond onder meer een aantal perenbomen in. Op de plek
van de molen werd in 1924 een monument geplaatst ter nagedachtenis aan 350 jaar
Leidens Ontzet. De op het beeldhouwwerk afgebeelde personen kijken in de richting van de
Jan van Houtbrug, waar de bevrijders vandaan kwamen. De achterkant van het monument
is naar het Plantsoen geplaatst.
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afb. 2 . 4 De grote pi j len geven aan waar de meeste mensen het Plantsoen binnenkomen. De kleine pi j len
markeren de entrees die minder intensief gebruikt worden.

afb. 2.5 In het Plantsoen ontstaat er op twee punten een situatie waarb ij een deel gebied los l ij kt te staan van
het Plantsoen , terwijl het in his t orisch opz i cht wel onderdeel was van de aan l eg.
Dit is i n de eerste p l aats het geval bij het monument aan de noordwestz ij de van het Plantsoen. Hier is sprake
van een andere inrichting , met andere vormen en andere materialen. Ook de plaatsin g van het monumen t , me t
de achterzijde naar het Plantsoen, bevorderd de samenhang met het P l antsoen niet. Het tweede punt be t re ft
het Levendaal, aan de noordoos t zijde van het plantsoen, De breedte van de weg vormt een f ys i eke barrière,
die no g wordt versterk t door een gemetselde bak van circa 0.5 meter hoog, waarvan de wanden visuee l al s
keermuren fungeren.
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De toegang aan de Hogewoerd werd na afbraak van de Hogewoerdspoorten vervangen door
een dubbele toegang (afb. 1.12, 1.13 en 1.16-1.17). Deze entrees zijn nog wel te
herkennen, maar hun functie als zodanig is vervallen door de aanleg van een weg over het
gedempte Levendaal. Tegenwoordig betreedt het publiek het oostelijke deel van het
Plantsoen via de paden ter weerszijden van de Wilhelminalinde.
De representatieve functie die dit noordoostelijke deel van het plantsoen oorspronkelijk
vervulde als fraaie entree tot de stad, is door de demping en bestrating van het Levendaal
verloren gegaan.
De toegang ter hoogte van de Kraaierstraat kreeg na de bebouwing van het Plantsoen een
accent in de vorm van een omlijsting door hoge bomen, onder meer een populier (afb.
3.31). Momenteel ontbreekt deze omlijsting (afb. 3.32).
De toegang via de Rijnstraat, die vermoedelijk pas bestaat sinds de bebouwing van het
Plantsoen, heeft altijd een wat onopvallend karakter gehad. De ruimte rond deze entree
werd destijds kennelijk niet fraai genoeg gevonden om haar extra in het oog te laten
springen. Tegenwoordig vindt men kleinere arbeiderswoningen zoals in de Rijnstraat juist
pittoresk.
De toegang vanaf de andere kant van de Zoeterwoudsesingel bestaat pas sinds de aanleg
van de Van Disselbrug. Deze entree wordt gemarkeerd door een gevarieerde beplanting.

Gebruik
Voor de aanleg van het Plantsoen was de vestwal in gebruik als moestuin en schietterrein
en verder stonden er droogrekken en meststalen van burgers uit de stad. De toegang
verliep via de portier van de Hogewoerdspoort, die de sleutel had van het hek.
Nadat de vestwal was omgevormd tot ‘ publieke wandelplaats ’ bleef het terrein omheind,
zodat het ’s avonds kon worden afgesloten. Tegen zonsondergang kondigde een bel, die
met dat doel in het park was geplaatst, de naderende sluiting aan. Het Plantsoen werd puur
recreatief gebruikt en met name op zon- en feestdagen. De aanwezigheid van diverse
attracties, zoals de tent op de berg, de fontein, de eendenkom, het zwanenbassin, de
muziektent en later de sociëteit van Musis Sacrum, droegen in belangrijke mate bij aan het
wandelplezier. Bij speciale gelegenheden, zoals lustrumfeesten ter ere van Leidens Ontzet,
of lustrumfeesten van het Leids studentencorps, gaf de gemeente een deel van het park
tijdelijk in bruikleen aan de betreffende organisatie voor de bouw van een
feestaccommodatie. Deze feesten werden door de Leidenaren druk bezocht.
Na de voltooiing van de bebouwing aan het Plantsoen omstreeks 1887 is het gebruik van
het park aanmerkelijk intensiever geworden en ook veranderd van aard. Vanaf dat moment
kende het Plantsoen ook bewoners, mensen die om functionele redenen in het park
verbleven. Als gevolg daarvan onderging de infrastructuur ook veranderingen. Een deel van
de oorspronkelijke rondwandeling werd voor de nieuwe bewoners omgevormd tot een
doorgaande route. De bebouwing leidde er verder toe dat de periodieke sluiting van het
park van november tot april verviel, evenals de nachtelijke sluiting. Dit bracht aanzienlijk
meer vandalisme met zich mee en dus meer onderhoud en toezicht.
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In 1883 vermeldt het gemeenteverslag nog dat ‘De wandelplaats […] bij toeneming door de
ingezetenen [ werd] bezocht en geprezen, het geen vooral aan de bijzondere zorg, welke
onverpoosd voor de netheid van perken, keur van bloemen en heesters besteed wordt, te
danken is’. Terwijl vanaf 1889 wordt geschreven dat ‘ ’t […] echter te betreuren [is] dat zoo
weinig medewerking bij het publiek gevonden wordt. Vooral in het Plantsoen hebben
heesters en bloemen zeer veel te leiden zoo van vernielzucht als van begeerlijkheid’. Dat
‘De baldadigheid der straatjeugd […] nog voortdurend aanleiding tot klachten [geeft] en tot
meer onkosten dan noodig zoude zijn’ (1890). En dat ‘De medewerking van het publiek […]
te wenschen [blijft] overlaten. Zoowel baldadigheid als het ontvreemden van bloemen en
planten geven voortdurend veel zorg’ (1891-1894).
Ook tegenwoordig moet rekening worden gehouden met intensief gebruik en vandalisme.
Om die reden zijn in de loop van de twintigste eeuw veel decoratieve elementen verdwenen
en is de padenstructuur en beplanting vereenvoudigd. Bij de recente renovatie is een
aanzet gegeven om het park op een moderne manier weer in zijn oude luister te herstellen.

Beheer

REGULIER

ONDERHOUD

Het gewone onderhoud in het Plantsoen werd in de negentiende eeuw regelmatig
uitbesteed aan een aannemer. Tot dit onderhoud behoorde onder meer het schoonhouden
van de paden, het bijhouden van de graskanten, het maaien en schoonhouden van
grasvelden, het opnieuw bezoden, het verplanten, inboeten en aanvullen van heesters, het
snoeien en aanvullen van het bomenbestand, de aanplant en verzorging van vaste planten
en éénjarigen in de zomer (inclusief het verwijderen van verwelkte bloemen!), het
begrinden en bezanden van de paden, het verbeteren en verleggen van paden en andere
tuinierswerkzaamheden die een ‘ nette toestand bevorderen ’. Vanaf 1880 maakte ook
besproeiing deel uit van het onderhoud. Gedurende de zomermaanden werd ‘ in bloemen [..]
voorzien ’. Alle bloemperken werden gevuld met planten, pot- of zaaibloemen (1878). In
1879 vermeldt het gemeenteverslag dat alle perken met bloembollen bezet waren. Het
begrinten en bezanden van de paden werd ook wel in eigen beheer gedaan (1875).
In 1879 werd een vaste tuinman aangesteld. Een ‘ijverig en bekwaam persoon’, ‘die
gedurende het geheele jaar, met inspanning en lust bezig was, hetwelk van een aannemer
niet in die mate gevorderd kan worden’.
Als er zuinig beheerd moest worden in verband met de beschikbare gelden, dan werd er
geen overvloedige hoeveelheid bloemen geplaatst (1888).

BIJZONDERE

WERKZAAMHEDEN

Regelmatig werden er werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering en verfraaiing, of als
gevolg van een nieuwe situatie. Deze werkzaamheden werden voor een groot deel in eigen
beheer uitgevoerd, maar ook wel eens uitbesteed.
Tot verbetering en verfraaiing behoorden onder meer het verbreden van de paden (1864),
het aanleggen van grasvelden (1864), het aanleggen van bloem- en heesterperken (1864),
het aanbrengen van een afrastering van gegalvaniseerde draden langs de paden (1864), het
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rooien van 25 zware bomen die de groei van andere bomen en lagere gewassen hinderden
(1875), het verleggen, ophogen, opnieuw verpaden en voorzien van heesterperken van een
groot middenvak, dat tot nu toe in de oude toestand was gebleven (1876), het aanbrengen
van een besproeiingstoestel voor duinwater (1880), het planten van twintig nieuwe,
tamelijk volwassen sierbomen (1884), het aanbrengen van verschillende veranderingen in
de heester- en bloemvakken (1886), het kappen en opnieuw inboeten van enkele
‘ kreupelbosschen ’ die te lang ongestoord waren gelaten (1886), en de opruiming van
struikgewas (vanaf eind 1894).
Tot de werkzaamheden die als gevolg van een nieuwe situatie moesten worden uitgevoerd
behoorden onder meer het aanpassen van de plantsoenaanleg rond het nieuwe
sociëteitsgebouw nadat de bouw voltooid was (1871), het rooien en ontgraven van het
terrein achter Musis Sacrum ten behoeve van een feestgebouw ter ere van 300 jaar Leidens
Ontzet (1874), het herinrichten van het feestterrein achter het sociëteitsgebouw, na afloop
van de festiviteiten, met een groot grasveld, perken en diverse bomen en heesters (1875),
het verlagen en opnieuw aanleggen van het terrein bij de Plantage (1876-1878) met een
gevarieerde samenstelling van opgaande bomen en met perken die waren voorzien van
bloemen en andere gewassen, het verbreden van de coupure (1876), het verwijderen van
de berg en het aanplempen van de oeverkanten met de ontgraven grond ter vergroting van
het Plantsoen (1881), het realiseren van een ‘ nieuwe aanleg met beplanting over een
aanzienlijke uitgestrektheid ’ na de vergroting, en het oprichten van een fontein (1881),
werkzaamheden rond de lustrumfeesten van het Leids studentencorps (1890-1891), het
omspitten, bemesten, inzaaien en met graszoden beleggen van het terrein dat door Musis
Sacrum aan de gemeente was teruggegeven (1896) en de aanleg van bloemvakken op
voormalig Musis Sacrum terrein (1897).

PLAATSING

EN ONDERHOUD VAN TUINSIERADEN EN AFRASTERINGEN

In de loop van de tijd werden er voor het Plantsoen verschillende tuinsieraden gemaakt of
aangeschaft. Deze tuinsieraden vergden nogal wat onderhoud. Ze moesten regelmatig
geschilderd of hersteld worden en soms werden ze verplaatst (bassins), uitgebreid (bassins
en volière), verlengd (bruggen) of geheel vervangen (vazen, tent, bruggen). Het gaat om
de volgende objecten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Venetiaanse bol
piëdestals met zinken vazen
muziektent
twee sierlijke tuinbanken
tent op de berg
boogvormige zitbank
naambordjes aan de bomen
bruggen over de coupure
omheining zwanenbassin
diverse parkbanken
volière
fontein
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Ook plaatsing, onderhoud (schilderen en teren), herstel en vervanging van de volgende
afrasteringen en beschoeiingen viel onder de verantwoordelijkheid van plantsoenbeheer.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

gegoten ijzeren perkhekjes (vanaf 1865),
het ijzeren hekwerk op hardstenen voeting met lantaarns langs de grens met de Hogewoerd
de voorlopige afrastering langs de eventuele tuinen van de toekomstige huizen aan het
Plantsoen
de hekken aan de Plantage
de hekken rond de molen
de omheining van het zwanenbassin
de beschoeiing langs de Zoeterwoudsesingel en de coupure
verschillende hekwerken langs de wandelpaden
puntijzertjes voor het afzetten van de bloemperken (vanaf 1896,
het tijdelijke rasterwerk rond het voormalige Musis Sacrum-terrein (vanaf 1897)
het hek rond de Wilhelminalinde

Tot de bijzondere werkzaamheden kunnen tot slot de aankoop en verzorging van vogels
(voor de volière), eenden, zwanen en goudvissen gerekend worden, evenals het onderhoud
van de sproeiinstallatie.

STADSKWEKERIJ
Vanaf 1867 tot en met 1874 (opheffing) leverde de stadskwekerij, die ‘ in eigen beheer en
met zorg in stand [werd] gehouden ’, heesters en jonge bomen.
In 1886 werd opnieuw een kwekerij ingericht, dit maal op bescheiden schaal, ‘waardoor het
over eenige jaren mogelijk zal zijn zwaardere boomen te planten, dan die welke in den
handel voorkomen’.

PERSONEEL
Ondanks de vaste tuinman was er een voortdurend gebrek aan arbeidskracht in het
Plantsoen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het gemeenteverslag van 1907:
‘Aan het voortdurend gebleken gebrek aan werkkrachten zal te beginnen met 1 januari 1908
worden tegemoet gekomen door den tuinman van het Plantsoen, Hemerik, te belasten met
de dagelijksche leiding van alle werkzaamheden op de beplanting betrekking hebbende, in
diens plaats den tuinman van het Park tot tuinman van het Plantsoen te benoemen en
dezen een nieuwen tuinknecht toe te voegen.’
Een jaar later werd gemeld dat de reorganisatie van het personeel een succes was.
Net als overal zou het na de Tweede Wereldoorlog moeilijk blijken om het beheer van het
Plantsoen op het oude niveau te handhaven. De sterke stijging van de personeelskosten
was hiervan de voornaamste oorzaak. Vereenvoudiging van de parkaanleg was het gevolg.
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BEHEERVISIE
Inleiding
Op basis van de cultuurhistorische analyse wordt in dit hoofdstuk voor de voornaamste
componenten en aspecten van het Plantsoen een visie gegeven op het huidige en
toekomstige beeld in relatie tot de historische ontwikkeling.
De sfeer van een historisch landschapspark wordt in hoge mate bepaald door de
vormgeving van massa en ruimte (vloeiende lijnen en een groot contrast tussen open en
gesloten, donker en licht), het sortiment van de beplanting (afwisseling in vorm, geur en
kleur en toepassing van bijzondere soorten) en het padenverloop (slingerend, met vloeiende
aansluitingen en een natuurlijk ogende verharding). Het is van belang om aan deze
aspecten extra aandacht te geven. In dit kader moet ook het beheerniveau genoemd
worden, want het behoud van de historische waarden van een monumentaal park vereist
intensief en op sommige onderdelen, zoals snoei, gespecialiseerd beheer.
Waar het gewenste beeld niet overeenstemt met het huidige beeld worden suggesties
gedaan voor het versterken of herstellen van beeldbepalende historische elementen en
structuren. Deze suggesties zijn vertaald naar structuurplannen voor bomen en heesters
( zie: Beplanting heesters en Beplanting bomen ) en naar (éénmalige) maatregelen ( zie
hoofdstuk 4: Maatregelenplan ).
Zowel de beheervisie in het algemeen, als de daartoe behorende structuurplannen voor
bomen en heesters, zijn onderdelen van het beheerplan die in principe een onbeperkte
geldigheid hebben. Dit betekent dat het eindbeeld dat in beide structuurplannen op kaart is
gezet, tot in de verre toekomst als leidraad kan dienen.

Massa en ruimte
Op basis van de historische analyse van de ontwikkeling van massa en ruimte kan worden
geconcludeerd dat het negentiende-eeuwse concept in de loop der tijd sterk vervaagd is. De
afwisseling tussen open en gesloten, die zo kenmerkend is voor een park in (late)
landschapsstijl, is onvoldoende aanwezig. Deze afwisseling en het bijbehorende
verrassingselement (doorkijkjes, zichtlijnen, etc.) kunnen hersteld en versterkt worden door
strategische uitbreiding van de bestaande heestermassa en uitgekiende plaatsing van
bomen. Om het juiste verrassingseffect te bereiken (bijvoorbeeld ten westen van de volière)
is het voorts van belang dat de heesters op bepaalde plaatsen een voldoende dichte
structuur hebben. Gevoelens van onveiligheid als gevolg van een dergelijke dichte
beplanting worden voorkomen door één zijde van het pad onbeplant te laten, of door de
beplanting wat terug te laten wijken zodat het pad meer ruimte krijgt .
Ter illustratie van het bovenstaande zijn de resultaten van de historische analyse uitgewerkt
tot een gedetailleerd heesterstructuurplan (afb 3.1.). Dit wordt besproken in de paragraaf
‘Beplanting heesters’ onder het kopje structuur.
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Beplanting heesters
Uit de tuinhistorische analyse volgt, dat er met betrekking tot de heestermassa zowel wat
omvang, vormgeving als samenstelling betreft, enige aanpassingen gewenst zijn ter
versterking van de historische waarden. De gewenste veranderingen worden in deze
paragraaf nader uitgewerkt, waarbij achtereenvolgens de structuur, vormgeving en de
verschillende historische beplantingsvormen aan de orde komen.

STRUCTUUR
S t r u c t u u r p l a n

h e e s t e r s ,

v a s t e

p l a n t e n

e n

é é n j a r i g e n

( a f b .

3 . 1 )

Op basis van de uitkomsten van de tuinhistorische analyse van massa, ruimte en
vormgeving is een heesterstructuurplan opgesteld (afb. 3.1), dat onze visie illustreert ten
aanzien van de gewenste situatie: meer afwisseling tussen open en dicht (waardoor de
variatie aan doorkijkjes en gezichten op de wandelroute toeneemt), een grotere
herkenbaarheid van de (historische) open ruimten en zichtassen en herstel van de
landschappelijke lijnvoering.
Uitgaande van de huidige situatie is een plan gemaakt voor een aangepaste
heesterstructuur, geïnspireerd op negentiende-eeuws kaartmateriaal en foto’s uit de periode
1870-1935. Zo wordt de kenmerkende vormgeving van de landschapsstijl in relatie tot de
huidige situatie op duidelijke wijze aanschouwelijk gemaakt (afb. 3.1a en 3.1b). Het plan
kan als voorbeeld dienen bij aanpassingen in de heesterstructuur ter versterking van de
historische sfeer.
Het structuurplan geeft een eindbeeld weer en het heeft een onbeperkte geldigheid. De
afgebeelde heesterstructuur zou grotendeels binnen tien jaar gerealiseerd kunnen worden.
Wanneer de heesters volwassen zijn, is het eindbeeld tot stand gekomen dat met het
structuurplan wordt beoogd. Ook daarna kan deze kaart als leidraad blijven dienen. De
omschreven en afgebeelde situatie vormt dan het uitgangspunt bij renovatie- of
verjongingswerkzaamheden.
Het structuuplan heesters wordt beïnvloed door het structuurplan bomen (zie volgende
paragraaf). De bomen bepalen in grote mate de groeiomstandigheden van de heesters die
eronder groeien. Bij het opstellen van een beplantingsplan dient daar rekening mee
gehouden te worden. In de sortimentslijst zijn heesters opgenomen die schaduwminnend
zijn, deze kunnnen worden toegepast op de plaatsen waar boomkronen deels het licht
wegnemen.
De historische open plekken blijven vrij van heesters en vormen zo een aandachtspunt. De
attractieve waarde van deze ruimtes kan nog versterkt worden als er bol- en knolgewassen
worden aangeplant. Voor de open plekken wordt een doorsnede van circa 20 meter
gehanteerd. Om de gewenste contrastwerking tussen open en dicht te realiseren wordt
aanbevolen de beplanting rondom de open ruimte, waar nodig, uit te breiden met nieuwe
heesters, zoals is aangegeven in het structuurplan.

VORMGEVING
De belangrijke wisselwerking tussen beplanting en routing en de suggestie van beweging in
de lijnvoering worden versterkt door de vormgeving van de heestergroepen af te stemmen
op de gebogen contouren van de paden en de singel. Zo onstaat een samenhangend geheel
van heestergroepen, open ruimten, paden en oever, dat gekenmerkt wordt door een
vloeiende lijnvoering, waarbij de belijning van paden en oever op verschillende plaatsen
bewust wordt herhaald in de contouren van de heestergroep. De aanknopingspunten die de
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historische analyse biedt om tot een grotere samenhang te komen, zijn verwerkt in het
hierboven besproken heesterstructuurplan.

a f b. 3.1a Beplantingsp l an 1998: huidige s it uatie . Afgebeeld is de beplantings l aag .

afb . 3.1b Heesterstructuurp l an 2002: voorstel voor aanpassingen in de heesterstructuur ter versterking van
de oorspronkelijke romantisch-landschappeli j ke sfeer en samenhang. Afgebeeld is de beplantingslaag, zie
afb. 3.1 voor de vo ll ed i ge plankaart.
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In aansluiting op het bovenstaande is het van belang dat de randen van paden en oever
hier en daar bewust schuil kunnen gaan onder beplanting, maar verder vrij moeten blijven.
Ter versterking van de vriendelijke romantisch-landschappelijke sfeer en ter voorkoming
van een tunnel-effect (sociale veiligheid) als gevolg van de smallere paden, is het wenselijk
dat de delen van de wandeling die tussen heestergroepen door leiden extra aandacht
krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden, die de voorkeur hebben boven het toepassen
van een van laag naar hoog oplopende beplanting. Zo kan de overgang van open naar
gesloten worden ingeleid door de uiteinden van de heestergroepen te laten terugwijken van
het pad. De overgang tussen heesters en pad wordt met gras ingezaaid. Een andere
mogelijkheid is het onderhouden van een strook gras tussen het pad en de heestergroepen
aan weerszijden. Deze klassieke methode laat tegelijkertijd de versmalde paden breder
lijken. Het onderhoud van dergelijke details vraagt om een intensieve, klassieke vorm van
beheer, maar levert een fraai en verzorgd beeld op, waardoor gevoelens van onveiligheid
worden teruggedrongen.

HISTORISCHE

TOEPASSING BEPLANTINGSVORMEN

Hieronder volgt een korte analyse van de verschillende historische beplantingsvormen in het
Plantsoen. Daarbij wordt een toelichting gegeven op de verschillende functies die zij
vervulden en worden enkele suggesties gedaan voor toepassingen anno 2002.
H e e s t e r g r o e p

Heestergroepen hebben al dan niet in combinatie met bomen en vaste planten altijd een
belangrijke rol gespeeld in het Plantsoen. Hun functie in het landschappelijke park is
drieledig. In de eerste plaats vormen ze een fysieke en, afhankelijk van de hoogte, ook een
visuele barrière en zijn zodoende een belangrijk middel om de gewenste afwisseling tussen
open en dichte ruimtes te realiseren. Bij heesters hoger dan 1.80 m is er geen visueel
contact meer tussen twee ruimtes waardoor het verrassingsaspect wordt bevorderd. In de
tweede plaats hebben de bijzondere, veelal bloemdragende heestergroepen een hoge
sierwaarde. De vormgeving van de heestergroepen ten slotte, ondersteunt de vloeiende
lijnen die zo kenmerkend zijn voor de landschapsstijl.

afb. 3.2 Middelhoge en hoge heesters
vormen een fysieke en visue l e begrenzing
van een ru i mte.
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afb. 3.4 Visuele en
kniehoge heestergroep.

fysieke

werking

afb. 3 . 6 Visule en f ysieke werking van
heesters
in
de
struiklaag ,
gecombineerd met een boom- en
kruidlaag.

afb. 3.5 Kleine , door heesters omsloten ru i mte op een
wandeling in het Florapark in Amsterdam Noord me t
doork i jk j e naar achtergelegen open plek. Toepass i ng in he t
Plan t soen kan de afwisseling in de route bevorderen.

afb. 3.7 De s i tuatie van afb . 3.6 in het Plantsoen aan he t
einde van de negentiende eeuw.

H a g e n

In het Plantsoen werden hagen toegepast als begrenzing en accentuering van het verloop
van paden, de contouren van de berg en de oeverlijn (de coupure), zoals te zien is op de
onderstaande foto’s. In de huidige situatie is herintroductie van de haag in dezelfde functie
onder meer mogelijk rond de speelplek.
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afb. 3 . 8 Haag ter hoogte van P l antsoen 1 , situa t ie
in 1900.

V a s t e

afb. 3.9 Haag als begeleid i ng van het pad naar de
t ent accentueert tegel i jkert i jd de contouren van de
voormalige berg, s i tuatie omstreeks 1870.

p l a n t e n / é é n j a r i g e n

De toepassing van vaste planten en éénjarigen in het Plantsoen heeft gedurende de
verschillende ontwikkelingsfasen van het Plantsoen verschillende vormen aangenomen
afhankelijk van de mode in een bepaalde periode. Omdat ze door hun kleur en vorm de
aandacht trekken werden ze over het algemeen toegepast als accentbeplanting op een
bijzondere plek. Onderstaande foto’s uit verschillende perioden geven een beknopt
overzicht van de verschillende toepassingen. Deze kunnen in de toekomst wellicht nog eens
ter inspiratie dienen. Anno 2002 wordt voorgesteld op de oever van de singel opnieuw
Gunnera tinctoria aan te planten.

afb. 3.10 Een cirkelvormig groep
en
een
slinger
vaste
planten/éénjarigen rond de, toen
nog figuratieve, fontein in de
jaren ’80 van de negentiende
eeuw.
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afb. 3 . 11 Stervorm i g bloembed te r
hoogte
van
Plantsoen
53-57
omstreeks 1900.

afb. 3.12 Verhoogde groep vaste
planten en één j arigen ter hoogte van
de muziektent. Merk ook op dat de
bomen het pad begeleiden. Eind
negentiende eeuw.

afb. 3 . 13 Een combinatie va n
heesters, vaste planten en gazon
als omlijsting voor het monument
in 1938. Bij herinrichting van d it
deel van het P l anstoen kan d e
historische
situatie
als
inspiratiebron dienen.
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afb. 3.14 Gunnera tinctoria aan de
oever van de Zoeterwoudse singel
omstreeks 1930. Ook in de huidige
situatie vormt deze plant een aanwins t
als oeverbegroeiing .

SORTIMENT

HEESTERS

De samenstelling van het sortiment heesters komt anno 2002 voor een deel overeen met de
historische situatie. Waar dat niet het geval is, vormen de nieuwe soorten over het
algemeen een goede aanvulling op de historische. Minder geschikt voor een landschappelijk
park zijn stijve opgaande soorten, waaronder enkele varianten van de kornoelje (cornus
sanguinea en cornus mas). Daar waar een dichtere structuur gewenst is om het
verrassingsaspect te vergroten, bijvoorbeeld ten westen van de volière, wordt geadviseerd
een deel van de heesters te vervangen door bijvoorbeeld rodondendron. Het bestaande
sortiment kan op historisch verantwoorde worden aangevuld met bloeiende heesters zoals
azalea, sering, hibiscus en rozen. Een uitgebreidere lijst volgt hieronder.
De soortkeuze is gebaseerd op het sortiment dat is afgebeeld op historisch beeldmateriaal
of dat vermeldt wordt in oude rekeningen en dus oorspronkelijk aanwezig was in het
Plantsoen. Dit sortiment is aangevuld met soorten waarvan verwacht wordt dat zij het het
goed zullen doen in het Plantsoen 74 en waarvan bekend is dat ze tussen 1850 en 1935
werden toegepast in landschappelijke parken in Nederland. Welke hoogte en dichtheid
gewenst zijn is afhankelijk van onder meer de plaats en functie in het park. Ook moderne
soorten kunnen in het Plantsoen worden aangeplant, mits het om bijzondere, kwalitatief
hoogwaardige beplanting gaat, die wat hoogte, structuur en kleur betreft in de compositie
past. Suggesties hiervoor zijn eveneens verwerkt in de sortimentslijst.
S o r t i m e n t s k e u z e
Wetenschappelijke na am

Nederlandse naam

Amorpha fruticosa

b a sta ard ind igo

Aronia melanocarp a

appelbes

Aucuba japonica

b roodb oom

Budd leja alternifolia

vlind erstruik

Calicanthus floridus

sp ecerijstruik

Vervolg zie volgende pagina

74

De grond in het Plantsoen is zand met een relatief hoog gehalte lutum. Door deze fijne fractie bestaat er een grote
kans op verdichting en verslemping bij het verwerken van de grond. De grond is niet goed doorlatend. Ook is de ph
van de grond relatief hoog (basisch met een relatief hoog kalkgehalte). Bron: Brief van dhr. J. Kopinga (Alterra) aan
dhr. F. Meelker, kenmerk: 01/0020522, onderwerp: Bomen Plantsoen Leiden.
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(vervolg)

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Chaenomeles sinensis

dwergkwee

Clethra alnifolia

schijnels

Colutea arborescens

blazenstruik

Colutea x media

blazenstruik

Corylus colurna

hazelaar

Corylus maxima ‘Purpurea’

hazelaar

Cotinus coggygria

pruikenb oom

Cotinus coggygria 'R oyal Purple'

pruikenb oom

David ia involucrata

zakd oekenboom

Diervilla lonicera

d iervilla

Diervilla x sp lendens

d iervilla

Diervilla sessifolia

d iervilla

Deutzia x hybrida ‘R osalind’

bruidsbloem

Deutzia x hybrida ‘Mont Rose’

bruidsbloem

Euonym us europaeus

kard inaalsm uts

Gunnera tinctoria

gunnera

Ham am elis mollis

toverhazelaar

Hydrangea p aniculata ‘Grand iflora’

hortensia

Hydrangea arb orescens ‘Grandiflora’

hortensia

Hydrangea macrophylla en cultivars

hortensia

Hib iscus syriacus en cultivars

Chinese roos, althaeastruik

Ilex aq uifolium (g roen en bont)

hulst

I tea virg inica

b loem w ilg

Laburnum anag yroides

goud en regen

Laburnum x watereri 'Vossi'

goud en regen

Ligustrum vulg are

lig uster

Lig ustrum ovalifolium

lig uster

Lonicera xylostemum

struikkamp erfoelie

Lonicera tatatica

struikkamp erfoelie

Lonicera coerulea

struikkamp erfoelie

Philad elp hus ‘Beuaclerk’

boerenjasm ijn

Philad elp hus ‘Belle etoile’

boerenjasm ijn

Philadelp hus coronaries ‘Variegatus’

boerenjasm ijn

Philad elp hus ‘Manteau d ’Herm ine’

boerenjasm ijn

R hod od end ron p onticum en cultivars

rododend ron

Rhod od endron ‘Y ellow Hamm er’

rododend ron

R hod od end ron ‘Gold en T orch’

rododend ron

R hod od end ron ‘Purp le Sp lend our’

rododend ron

Rhod od endron Loderi King George

rododend ron

Rhus typhina

fluweelboom

Ribes alpinum

sierb es

Ribes aureum Deutzia

sierb es

R ib es sang uineum

sierb es

Rosa ‘Alba maxima’

roos

Rosa ‘De Rescht’

roos

R osa ‘Felicite Parmentier’

roos

Rosa rubiginosa

roos

Rosa ‘New Dawn’

klimroos

Sambucus racemosa

vlier

Sambucus nigra ‘Laciniata’

vlier

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’

spiraea

Staphylea pinnata

pimp ernoot

Staphylea trifolia

p imp ernoot

Vervolg zie volgende pagina
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Syring a josikea

sering

Syring a vulgaris

sering

T am arix g allica

tam arisk

T axus baccata

venijnb oom

Taxus baccata ‘Fastigiata’

venijnboom

Viburnum op ulus

Geld erse roos

Viburnum lantana

sneeuwbal

Viburnum nudus

sneeuwbal

Viburnum deutatum

sneeuwbal

Weigelia florida

weig ela

(vervolg)

CONDITIE
Een groot aantal van de momenteel aanwezige heesters is aangeplant als onderdeel van de
renovatie van 1997-1998. Van de oudere heesters verkeert er anno 2002 een aantal in een
matige of slechte conditie. Op de plankaart is aangegeven voor welke heesters op korte
termijn (1-10 jaar) kap geadviseerd wordt. Ook worden suggesties gedaan voor vervanging
voor zover dat op de betreffende locatie wenselijk is ( zie hoofdstuk 4 Maatregelenplan:
Eénmalige maatregelen ).

Beplanting bomen

STRUCTUUR
S t r u c t u u r p l a n

b o m e n

( a f b .

3 . 1 5 )

Het structuurplan bomen laat het gewenste eindbeeld zien voor de boomstructuur in het
Plantsoen. Het is de bedoeling dat het in alle stadia van de planuitvoering als richtlijn dient
voor aan- en herplant.Het heeft een onbeperkte geldigheid. Vanwege de relatief lange
levensduur van de meeste bomen, kan het enige decennia duren voordat het eindbeeld
gerealiseerd is. Bovendien zal het beeld voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het
gaat immers om levend materiaal dat een groeiproces doormaakt en uiteindelijk sterft.
Het structuurplan bomen en het structuurplan heesters beïnvloeden elkaar. De twee
plannen kunnen beschouwd worden als twee lagen die over elkaar heen liggen. De bomen
bepalen in grote mate de groeiomstandigheden van de heesters die eronder groeien. In het
bomenplan is hier rekening mee gehouden door op plaatsen waar heestergroepen worden
aangeplant bomen toe te passen die een open of halfopen kroon hebben, of bomen die
hoger dan normaal worden opgekroond.
De meeste bomen in het Plantsoen begeleidden en accentueerden de randen van paden,
heestergroepen en bloemperken en speelden een rol in de herkenbaarheid van de entrees.
Zoals oude kaarten van met name het terrein rond Musis Sacrum laten zien, waren er
nauwelijks solitaire bomen in de landschappelijke zin van het woord. Het park was te smal
voor de open weides met boomgroepen of solitaire bomen, die kenmerkend zijn voor
grotere landschappelijke parken.
Om de historische bomenstructuur in het Plantsoen te versterken en een start te kunnen
maken met de verjonging van het bomenbestand, is een bomenstructuurplan opgesteld dat
richting geeft aan de aan- en herplant van bomen voor de komende decennia (afb. 3.15).
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Het plan is opgesteld in de vorm van een eindbeeld dat de plaats, kroondichtheid en globale
snoeiwijze (hoog of laag opgekroond) van alle bomen in het Plantsoen aangeeft. Het
streefbeeld is geïnspireerd op negentiende-eeuws kaartmateriaal en foto’s uit de periode
1870-1935. De huidige situatie vormde daarbij het vertrekpunt.
Historische open plekken en zichtassen blijven vrij van bomen en heesters en vormen zo
een aandachtspunt. Voor de open plekken wordt een minimale doorsnede van circa 20
meter gehanteerd. Om de directe omgeving van open plekken en zichtassen de gewenste
dichtheid te verlenen, worden waar nodig nieuwe bomen aangeplant. De plaats van de
bomen langs de voormalige dwarsverbindingen (padenstructuur) blijft in het
bomenstructuurplan gehandhaafd als boomlocatie, om zo de oorspronkelijke padenstructuur
herkenbaar te houden.
Bij de soortkeuze moet het principe worden aangehouden dat bijzondere soorten en
cultivars slechts op één plaats worden aangeplant, zodat dat ene exemplaar uniek is in het
Plantsoen. Eén van de kwaliteiten van het huidige bomenbestand is dat zich tussen de
bijzondere bomen een losse structuur van ‘eenvoudige’ soorten bevindt: Platanus acerifolia,
Quercus robur, Tilia. Dit groene weefsel vormt de achtergrond waartegen de bijzondere
cultivar kan afsteken.
De iep hoort vanwege zijn karakteristieke kroon, snelle groei en goede bestendigheid tegen
het stedelijk klimaat zeker thuis in een historisch stadspark. Vanwege het risico voor de
zeer besmettelijke iepziekte adviseren we echter om de boom alleen als eenling toe te
passen en niet in laan- of groepsverband.

S p e c i f i c a t i e

l a a n b e p l a n t i n g

Vak 3

5 stuks Robinia pseudoacacia, hoog opkronen (5 meter), een lichte kroon in verb and met
donkere beplanting te zuiden van dit deel van de laan. Plantafstand 15 meter.

Vak 6

4 stuks Platanus orientalis, hoog opkronen, plantafstand 15 meter

Vak 7b

3 stuks Tilia euchlora, plantafstand 15 meter

Vak 7 e

5 stuks Acer negundo, plantafstand 10 meter

Vak 9
Vak 13

5 stuks Liquidambar styraciflua, 1 bestaande en 5 nieuwe, hoog opkronen, plantafstand 15 meter
3 stuks Juglans regia plantafstand 15 meter

V e r k l a r i n g

Gl tri sun
Pl ac
Ro ps
Pl or
Ac ne
Ac pl
Ti eu
Ti vu
Pa pe
Li sty

a f k o r t i n g

s o o r t e n

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacacia
Platanus orientalis
Acer negundo
Acer platanoides
Tilia euchlora
Tilia vulgaris
Parrotia persica
Liquidambar styraclflua

Pr ser shi
Ca be
Co co
Ju re
So ja
Be er
Ai al
Sa se x chry
Gi bi
Po ni it

Prunus serrulata ‘Shirotea’
Carpinus betulus
Cornus controversa
Juglans regia
Sophora japonica
Betula ermanii
Ailanthus altissima
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
Ginkgo biloba ‘Fastigiata’
Populus nigra ‘Italica’
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HISTORISCHE

TOEPASSING BEPLANTINGSVORMEN

Hieronder volgt een korte analyse van de verschillende historische beplantingsvormen in het
Plantsoen. Daarbij wordt een toelichting gegeven op de verschillende functies die zij
vervulden en worden enkele suggesties gedaan voor toepassingen anno 2002.
L a a n b e p l a n t i n g

Laanbeplanting was in de negentiende eeuw dominant aanwezig in het Plantsoen (afb. 3.173.21). Zowel de rijbaan als een groot deel van de paden werden begeleid door bomen. Deze
laanbomen hadden als visuele begrenzing van ruimtes een duidelijke functie: ze zorgden
voor afwisseling in het beeld en gaven richting aan de blik van de wandelaar.
Momenteel is deze vorm van beplanting in het Plantsoen niet meer als zodanig herkenbaar.
In het kader van de verjonging en aanvulling van het bomenbestand wordt in het
bomenstructuurplan voorgesteld om langs de rijbaan opnieuw laanbomen aan te planten.
Langs de overige paden wordt geen laanbeplanting nagestreeft.

afb.
3.16
V i suele
werking
laanbeplanting. Afhankel ij k van de
pos i tie van de wande l aar ten opzichte
van de laan k ij kt deze erlangs of e r
tussen door.

afb. 3.17 Laanbeplanting ter hoog t e
van de voorma l ige lagere schoo l . Eind
negentiende eeuw.
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afb. 3.18 Laanbeplanting ter hoogte van de nrs.
45-55. Eind negentiende eeuw.

afb. 3.19 Laanbeplanting tussen de Kraaierstraa t
en de Rijnstraa t .

afb.
3.20
Laanbeplanting
langs
dwarsverbinding. Begin twint i gste eeuw.

een

afb. 3.21 D i cht op elkaar geplante laanbomen i n
het Plantsoen.
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B o o m g r o e p e n

De zorgvuldige samenstelling en groepering van boomgroepen in de negentiende eeuw is in
de loop van de twintigste eeuw vervaagd, onder meer omdat er lange tijd niet verjongd
werd en uitgevallen beplanting niet altijd (volgens de oorspronkelijke opzet) werd
vervangen. De oudere boomgroepen hebben tegenwoordig dan ook een meer toevallige
samenstelling, waarbij er een aantal wordt gevormd door restanten van de oude
laanbeplanting (afb. 3.23).

afb. 3.22 Boomgroep ten oosten van de doo r gang naar de Kraaierstraat. Begin twintigste eeuw.

afb. 3.23 Boomkronen omkaderen het b li kve l d . De entree bij de Jan van Hou t brug in de j aren ’30. Ook te r
hoogte van de andere entrees en de Van Disselbrug spe l en accentbeplantingen een belangrijke rol.
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afb. 3.24 Boomkronen creëren een donkere plek, waardoor de aandacht wordt gevestigd op
een plek die achter de boomgroep l igt. Een dergel i jk contrast tussen donker en licht,
waarb ij de li chte plek een aandachtspunt vormt, is wense lij k ter hoogte van de
verschillende open plekken in het Plantsoen , zoals de speelplek, de ruimte rond de
voormalige fontein en de ruimte ter hoogte van de voormalige muziektent (zie kaart 2.1
Tuinhistorische Analyse).

S o l i t a i r e

b o o m

Het aantal solitaire bomen was oorspronkelijk beperkt. De aanwezige solitaire bomen
hadden niettemin een belangrijke functie als oriëntatie- en markeringspunt op kruisingen
van paden, bij enkele entrees en bij de verschillende bruggen. Tegenwoordig zijn solitaire
bomen vooral te vinden langs het water. Het is wenselijk om in de toekomst opnieuw enkele
solitaire bomen aan te planten als focuspunt of accent, niet alleen langs het water, maar
ook op kruisingen van paden en/of bij bruggen en entrees (zie ook afb. 3.29 en 3.30). In
het bomenstructuurplan worden hiervoor suggesties gedaan.

afb. 3.25 Visuele werking solitaire
boom. Een solitaire boom vormt vanu it
de verte een aandachtspunt. D i chterb ij
de boom functioneert de massa van de
koon als inkadering voor l ij nen en
punten voorb ij de boom.

afb. 3 . 26 Solitaire boom lan gs de Zoeterwoudsesingel vormt
vanuit de ver t e een focuspunt. Dichterb ij kadert de boom het
blikveld in. Circa 1930.
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afb.
3.27
Solitaire
treurwilg
in
he t
Plan t soen, april 2002.
Door de spiegeling in
het water wordt de
visuele werking nog
versterkt.

SORTIMENT

BOMEN

Het huidige sortiment bomen is nagenoeg geheel historisch. Bij verjonging moet het op pijl
houden van dit gevarieerde sortiment het uitgangspunt zijn. Zoals onder ‘verjonging’ nog
ter sprake komt, is het van belang dat bij plaatsing op een nieuwe plek rekening wordt
gehouden met de bestaande compositie. De soort moet daar wat betreft vorm, kleur,
hoogte en coulissewerking op aansluiten.
Gedurende de negentiende eeuw waren vooral uitheemse bomen en heesters populair.
Exotische bomen zijn dan ook een goede keuze bij uitbreiding van het sortiment. Coniferen
komen in aanmerking voor beplanting in groepen (verschillende soorten en kleuren) en rode
beuk, ceder, judasboom, tulpenboom en catalpa zijn voorbeelden van historisch
verantwoorde soorten in een solitaire toepassing.
De onderstaande soortkeuze is gebaseerd op het sortiment dat is afgebeeld op historisch
beeldmateriaal of dat vermeld wordt in oude rekeningen en dus oorspronkelijk aanwezig
was in het Plantsoen. Dit sortiment is aangevuld met soorten waarvan bekend is dat ze
tussen 1850 en 1935 werden toegepast in landschappelijke parken in Nederland en waarvan
verwacht wordt dat ze het goed zullen doen in het Plantsoen. 75 Ook de iep is in de
sortimentslijst opgenomen. Ondanks het gevaar van iepziekte vormt deze boom een
karakteristieke en waardevolle aanvullig op het historische sortiment. Het hiervoor
besproken bomenstructuurplan geeft voor de verschillende locaties in het Plantsoen de
gewenste hoogte van de boom en dichtheid van de kroon aan.

75

De grond in het Plantsoen is zand met een relatief hoog gehalte lutum. Door deze fijne fractie bestaat er een grote
kans op verdichting en verslemping bij het verwerken van de grond. De grond is niet goed doorlatend. Ook is de ph
van de grond relatief hoog (basisch met een relatief hoog kalkgehalte). Bron: Brief van dhr. J. Kopinga (Alterra) aan
dhr. F. Meelker, kenmerk: 01/0020522, onderwerp: Bomen Plantsoen Leiden.
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S o r t i m e n t s k e u z e
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Abies concolor

Zilversp ar

Abies koreana

Zilversp ar

Abies procera

Zilversp ar

Acer camp estre

Veld esd oorn

Acer palmatum

Japanse esdoorn

Acer palmatum ‘Atrop urpureum’

Japanse esdoorn

kroondichtheid

Acer negund o

Vederesd oorn

R ed elijk op en

Acer platanoides en cultivars

Noorse esdoorn

R ed elijk op en

Acer pseudoplatanus en cultivars

Berg esd oorn

R ed elijk op en

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

Alnus cordata

Hartblad ige els

R ed elijk op en

Alnus glutinosa

Zwarte els

R ed elijk op en

Betula Nig ra

Zwarte berk

Open

Carp inus betulus

Haagbeuk

Carp inus betulus ‘Fastigiata’

Haagbeuk

Castanea sativa

Tamme kastanje

Catalpa bignonioid es

Tromp etb oom

Cedrus deod ora

Ceder

R ed elijk op en

Cercis siliq uastrum

Jud asb oom

R ed elijk op en

Cornus cotroversa

Kornoelje

Open

Corylus avelana

Hazelaar

Corylus avelana ‘Aurea’

Hazelaar

Crataegus laevigata

Tweestijlig e meidoorn

R ed elijk op en

Crataegus monogyna

Eenstijlig e meid oorn

R ed elijk op en

Fag us sylvatica 'Atrop unicea'

Rode beuk

Fag us sylvatica

Beuk

Fraxinus excelsior

Gewone es

R ed elijk op en

Fraxinus ornus

Pluim-es

R ed elijk op en

Ginkgo biloba

Japanse notenb oom

Open

Gled itsia triacanthos

Valse christusd oorn

Open

Gled itsia triacanthos 'Sunburst'

Valse christusd oorn

Open

Jug lans r eg ia

Gewone walnoot

R ed elijk op en

Jug lans nigra

Zwarte noot

R ed elijk op en

Larix kaemp feri

Lork

Larix decidua

Lork

Liriod end ron tulip ifera

T ulp enb oom

R ed elijk op en

Liquidambar styraciflua

Amberboom

Redelijk op en

Mag nolia liliflora

Beverb oom

R ed elijk op en

Mag n olia kob us

Beverb oom

R ed e lijk op en

Magnolia x soulangeana

Beverb oom

Redelijk op en

Malus ‘Adam s’

Sierapp el

R ed elijk op en

Malus toring o

Sierapp el

R ed elijk op en

Malus tschonoskii

Sierapp el

R ed elijk op en

Nothofag us antarctica

Schijnbeuk

Op en

Ostrya carp inifolia

Hopbeuk

Parrotia persica

Parrotia

Pauwlonia tomentosa

Anna Paulownaboom

Picea ab ies en cultivars

Kerstb oom/spar

Pinus sylvestris

Den

Platanus acerifolia

Plataan

Platanus orientalis

Plataan

Redelijk op en

Redelijk op en
Redelijk op en

Vervolg zie volgende pagina
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

kroondichtheid

Pop ulus nigra ‘I talica’

I taliaanse populier

R ed elijk op en

Prunus avium ‘Plena’

Zoete kriek

Redelijk op en

Prunus serrulata ‘Shiro-fug en’

Japanse sierkers

Redelijk op en

Prunus serrulata ‘Shirotea’

Japanse sierkers

Redelijk op en

Pterocarya fraxinifolia

Kaukasische vleugelnoot

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’

Peer

R ed elijk op en

Pyrus calleriana ‘R ed sp ire’

Peer

R ed elijk op en

Quercus cerris

Moseik

R ed elijk op en

Quercus robur

Zomereik

R ed elijk op en

Quercus p alustris

Moeraseik

R ed elijk op en

Robinia pseudoacacia

Valse acacia

R ed elijk op en

Sophora japonica

Honingboom

Redelijk op en

Sophora japonica ‘Pendula’

Honingboom

Redelijk op en

Sorb us aria ‘Mag nifica’

Meelbes

R ed elijk op en

Sorb us aucuparia

Meelbes

Redelijk op en

Salix x sep ulcralis 'Chrysocom a'

T reurwilg

R ed elijk op en

Thuja occidentalis

Levensboom

Thuja plicata

Levensboom

T ilia vulgaris

Lind e

R ed elijk op en

T ilia tomentosa

Lind e

R ed elijk op en

T ilia mong olica

Lind e

R ed elijk op en

T ilia p latyp hyllos

Lind e

R ed elijk op en

Ulmus glab ra ‘Camperd ownii’

Iep

Redelijk op en

Ulmus x hollandica

Iep

Redelijk op en

Ulmus minor

Iep

Redelijk op en

Zelkova serrata

Zelkova

R ed elijk op en

CONDITIE
Op dit moment is de conditie van een groot deel van de aanwezige bomen nog redelijk tot
goed, een aantal bomen heeft een matige of slechte conditie. Voor een deel van de matige
en slechte bomen ligt er al een aantal jaren een kapadvies. 76 Als onderdeel van de
éénmalige maatregelen ( zie hoofdstuk 4: Maatregelenplan ) wordt voorgesteld het
merendeel van de conditioneel matige en slechte bomen te kappen. Ook eventuele
vervanging van de betreffende bomen wordt in het Maatregelenplan aangegeven. ( Zie

verder onder ‘Kapbeleid ’, ‘Verjonging’ en ‘VTA-controle’)

KAPBELEID
De drie historische parken in Leiden ( de Burcht, het Van der Werff-park en het Plantsoen)
vormen wat omvang en aantal betreft een minderheid in het totale groenaanbod. Als men
de cultuurhistorische waarden van deze parken wil behouden, is het van belang het
kapbeleid voor deze parken aan te passen. In dat geval staat de continuatie van het
gevarieerde historische beeld en de bijbehorende evenwichtige ruimtelijke opbouw met
bomen in verschillende leeftijdsfasen voorop. Dit zal ertoe leiden dat matige en slechte
bomen eerder gekapt worden dan nu gebruikelijk is. 77 Ook kan het voorkomen dat nog
redelijk vitale bomen op zeker moment plaats moeten maken voor jonge bomen om een
evenwichtige opbouw op langere termijn te garanderen.

76

Inventarisaties Gemeente Leiden (1997), Van Jaarsveld/van Scherpenzeel (1999/2000) en Pius Floris (2001).
Situatie medio 2002.
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Om beheerders een verantwoord kapmoment voor matige en slechte bomen in historische
groenstructuren te kunnen laten bepalen, is het wenselijk daar intern aanvullende
richtlijnen voor op te stellen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een vastgesteld
maximum aan dood hout in de kroon, of uit de bepaling dat de vorm van de kroon in de
beoordeling moet worden meegewogen: als deze onherstelbaar is beschadigd of aangetast,
is kap geoorloofd en zelfs gewenst. Een dergelijke beoordeling op esthetische gronden
vereist een nieuwe benadering. Samenwerking tussen de afdeling die belast is met het
groenontwerp en de afdeling groenbeheer is wenselijk.
Ecologische aspecten spelen in de bepaling van het kapmoment alleen dan een rol, als
bekend is dat een voor kap genomineerde boom een cruciale functie vervult als leefgebied
van plaatselijke fauna, of dat deze boom in de verbinding van verschillende leefgebieden
een onmisbare schakel vormt. In dat geval kan de boom blijven staan, mits hij geen gevaar
oplevert voor het publiek, de bebouwing of de aangrenzende beplanting.

VERJONGING
Omdat de meeste oudere bomen uit de tijd van de aanleg dateren bestaat de kans dat ze in
de nabije toekomst met relatief grote aantallen tegelijk zullen uitvallen. Om te voorkomen
dat er dan eerst een sterk uitgedund en vervolgens heel jong beeld ontstaat, is het
noodzakelijk dat er op korte termijn een aanvang wordt gemaakt met de verjonging van het
bomenbestand. 78 Daartoe is een bomenstructuurplan opgesteld waarin het gewenste
eindbeeld wordt geschetst, met duidelijke aanwijzingen voor aan- en herplant. Voorwaarde
voor herplant of bijplaatsen is dat de nieuwe boom past in de compositie. Vorm, hoogte,
kleur en kroondichtheid moeten een aanvulling vormen op de bestaande beplanting.
Bestaande zichtassen en gezichten moeten vanzelfsprekend gerespecteerd worden. Al deze
aspecten zijn in het structuurplan verwerkt. De aan te planten bomen worden
onderscheiden naar grootte, kroondichtheid en gewenste opkroonhoogte. Bij de éénmalige
maatregelen komt aan de orde voor welke bomen een kapadvies (termijn 1-10 jaar) wordt
gegeven, met daarbij opgenomen of herplant al dan niet gewenst is en welke soort er voor
herplant in aanmerking komt ( zie hoofdstuk 4 Maatregelenplan ). 79 Op dit moment bedraagt
het percentage bomen dat per jaar verjongd wordt gemiddeld 2%. In de komende 10 jaar,
als de eenmalige maatregelen worden uitgevoerd, zal dit percentage hoger liggen. Als het
bestandeel (zeer) oude bomen enigszins teruggedrongen is, kan men in het kapbeleid weer
uitgaan van de 2%.
Geadviseerd wordt om de gekapte bomen te vervangen door bomen die in maat variëren
van 12/14 tot 35/37, afhankelijk van de soort en de plaats die de boom zal innemen.
Verjonging is een langdurig proces, waarvan het publiek zich best bewust mag zijn.
Bovendien verhoogt de afwisseling tussen oude en jonge beplanting de dynamiek in het
park. Een park dat uit louter oude bomen bestaat is onnatuurlijk. De keuze voor jongere
bomen brengt nog een aantal voordelen met zich mee. Zo is de kans groter dat deze bomen
zullen aanslaan, zijn er geen problemen met naleveringen, is de prijs lager en blijft het
wortelgestel van de omringende bomen zoveel mogelijk intact. Daarbij biedt jonge aanplant
de mogelijkheid om tijdelijk meer met heestergroepen te werken, omdat er meer licht is. In
de huidige situatie is het aantal heestergroepen beperkt in verband met de omvang van de
boomkronen.

78
79

Zodra de bodem voldoende hersteld is van de renovatiewerkzaamheden.
Conditionele aspecten en kapadviezen komen aan de orde in de volgende bestaande inventarisaties die voor dit
onderzoek werden samengevoegd tot één tabel: Gemeente Leiden (1997); Van Jaarsveld/van Scherpenzeel
(1999/2000); Pius Floris (2001).
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VTA

CONTROLE

Een regelmatige VTA (Visual Tree Assessment) controle is noodzakelijk om de ontwikkeling
van de bomen te kunnen volgen en tijdig te kunnen ingrijpen bij veranderingen in de
conditie. Voor de bomen die in de inventarisatielijst ( zie bijlage 2 ) als ‘goed’ zijn
gekwalificeerd volstaat een vijfjaarlijkse controle, alle andere bomen dienen jaarlijks
gecontroleerd te worden.

SNOEIEN
De snoei van bomen dient zorgvuldig te gebeuren, met aandacht voor de vorm van de
kroon. Goed materiaal/materieel en gekwalificeerde hoveniers met voldoende kennis van
zaken zijn daarbij essentieel.

OPKRONEN
De bomen in het Plantsoen zijn vrij hoog opgekroond. Ter afwisseling van dit beeld is het
wenselijk dat enkele nieuw te planten bomen lager opgekroond worden, zodat de takken tot
op de grond hangen (afb. 3.28). In het bomenstructuurplan worden hiervoor enkele
suggesties gedaan. Waar lichttoetreding naar de struik- of kruidlaag noodzakelijk is, is deze
vorm van opkronen niet geschikt. Hetzelfde geldt voor de bomen langs de paden en de
rijbaan, in verband met de doorgang van autoverkeer en nooddiensten. Langs het
noordelijke deel van de rondwandeling wordt daarom een opkroonhoogte van minimaal 4.20
m. aanbevolen, langs voet- en fietspaden een opkroonhoogte van circa 2.50 m.

afb. 3.28 Laag opgekroonde boom in het Oude Plan t soen (R ij s t enborgherpark) in Deven t er.

Paden

PATROON
Het padenpatroon is op hoofdlijnen historisch, maar door vereenvoudiging van de
slingerende lijnvoering worden het verrassingsaspect en de afwisseling op de wandeling
tegenwoordig niet meer voldoende ondersteund. Bovendien zijn de aansluitingen niet overal
even vloeiend. Bij groot onderhoud van de paden zou daarom overwogen kunnen worden de
paden hun meer slingerende verloop terug te geven. Het gaat dan met name om het pad
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langs de singel, het noordelijke en westelijke pad naar de fonteinlocatie, de dwarsas ter
hoogte van de Rijnstraat en de dwarsverbinding ten zuiden van het Levendaal. Het is in dit
verband zinvol om te zijner tijd het huidige padenplan te laten herdefiniëren naar voorbeeld
van de historische situatie, zoals die is vastgelegd op foto’s van voor de Tweede
Wereldoorlog. In een dergelijk onderzoek zou ook de oorspronkelijke breedte van de paden
een rol kunnen spelen.
Bij de renovatie zijn een aantal 'dwarsverbindingen' (paden die een verbinding vormden
tussen de weg langs de bebouwing en het zuidelijke deel van de rondwandeling)
verdwenen. Deze verbindingen werden met name gebruikt door de bewoners van de huizen
aan het Plantsoen. Ter compensatie wordt voorgesteld om kleine gazons op te nemen, die
in noord-zuid richting een verbinding vormen tussen het noordelijke en het zuidelijke deel
van de rondwandeling. Deze zijn reeds verwerkt in het eerder besproken
heesterstructuurplan en de plankaart voor éénmalige maatregelen ( zie hoofdstuk 4:
Maatregelenplan ).

VERHARDING
De recent (voorjaar 2002) aangebrachte verharding van de paden met gralux ondersteunt
het landschappelijke beeld. Het asfalt dat er enige tijd lag deed hier in belangrijke mate
afbreuk aan. Als het gralux voldoet, volstaat regulier onderhoud voor de komende jaren.
Terugkeer naar een asfaltverharding is in principe uitgesloten.
Eenheid van verharding en gelijkenis van het materiaal in kleur en structuur met de
oorspronkelijke bedekking van zand (al dan niet in combinatie met schelpen of sintels) zijn
vanuit historisch oogpunt de voorwaarden voor het gewenste beeld. Elementverharding is
niet geschikt.

BREEDTE
Er was een sterk argument om tot versmalling van de paden over te gaan, namelijk het
weren van fietsers van de paden. Het park is te klein om zowel wandelaars als fietsers op
de paden toe te laten. In dit verband is het van belang om te evalueren of de versmalling
ook het gewenste effect heeft. Indien dit niet het geval is, is het goed om de situatie nog
eens in overweging te nemen. Een toekomstige grote onderhoudsbeurt kan dan aanleiding
zijn om de paden weer te verbreden. Het intensieve gebruik van tegenwoordig vormt
daarvoor, naast het historische beeld, een argument. Groepjes wandelaars, mensen in een
rolstoel, mensen met honden en mensen met kinderwagens kunnen elkaar op bredere
paden eenvoudiger passeren. Bovendien sluiten bredere paden beter aan bij de rijbaan, die
oorspronkelijk ook deel uitmaakte van de rondwandeling.
Mocht het tot herstel van de oorspronkelijke breedte komen, dan wordt aanbevolen om te
zijner tijd de vanuit historisch oogpunt gewenste breedte voor de verschillende paden nader
te bepalen aan de hand van foto’s en kaartmateriaal van voor de Tweede Wereldoorlog.

DE

RIJBAAN

De rijbaan maakt van oorsprong deel uit van de rondwandeling in het Plantsoen, maar is op
dit moment onvoldoende als zodanig herkenbaar. Om de rondwandeling te herstellen en de
wandelfunctie weer duidelijk in beeld te brengen zouden idealiter de volgende maatregelen
moeten plaatsvinden: Opheffen van het verschil in breedte tussen de rijbaan en het trottoir
enerzijds en de overige paden anderzijds, opheffen van het niveauverschil tussen het
trottoir en de rijbaan, opheffen van het verschil in verharding c.q. bestrating tussen rijbaan
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en trottoir enerzijds en de overige paden anderzijds en het weren van autoverkeer en
geparkeerde auto’s op de rijbaan. Zolang de rijbaan voor auto’s toegankelijk is, is
aanpassing van de verharding de enige manier om de samenhang te bevorderen. De andere
maatregelen zijn om redenen van mobiliteit en veiligheid ongewenst. Voor het
landschappelijke parkbeeld is het van belang dat de verharding een verzorgde en
vriendelijke uitstraling heeft. Eigenschappen die de huidige betontegels en het asfalt
missen. Gedacht kan worden aan een licht gekleurde klinkerbestrating. Het is essentieel dat
de eventuele nieuwe verharding ook ter hoogte van de Plantage wordt doorgevoerd (alleen
het noordzuid-tracé, niet de voormalige Hogewoerd), om dit deel niet verder van het
Plantsoen te vervreemden.
Het verhogen van het parkniveau, zoals dit bij de renovatie van 1997-1998 was
doorgevoerd, was zoals eerder werd besproken, vanuit het park geredeneerd een goede
manier om tot een grotere samenhang te komen met de bebouwing aan de noordzijde,
maar leidde ook tot een verdere verstoring van de rondwandeling. Vanuit historisch oogpunt
is het goed dat de ingreep is teruggedraaid.
VERKEERSVEILIGHEID

In verband met de verkeersveiligheid is het aan te bevelen bij de Kraaijerstraat een
zichthoek vrij te houden. De beplanting mag daar niet hoger zijn dan 0.50 m.

Water
De slingerende lijn van de singelgracht vormt in het Plantsoen tegenwoordig het
belangrijkste aanknopingspunt met het verleden vanwege de directe relatie met de oude
vestwal. Het tracé is in de loop der tijd nauwelijks gewijzigd. Wel wordt de oorspronkelijke
in- en uitzwenkende lijn onderbroken door de uitstekende landhoofden van de Van
Disselbrug. Ook het zicht over de singel wordt nogal belemmerd door deze landhoofden.
Brug en landhoofden vertegenwoordigen echter eveneens historische waarde door de
uitgebreide besluitvorming die eraan vooraf ging ( zie: Ontwikkel i ngsgeschiedenis ).
De huidige brug (1963) wordt gekenmerkt door een eenvoudige gebogen belijning, die goed
in deze tijd past en mooi aansluit op de paden. Voor een landelijker beeld, naar voorbeeld
van de begroeide rustieke brug die er voor de Tweede Wereldoorlog lag, kan men de
balustrades laten overgroeien door een klimplant, bijvoorbeeld klimroos of clematis.
In de negentiende eeuw functioneerde het water van de singel door de aanwezige eendenen zwanenbassins nadrukkelijker als een aanvullende open ruimte van het Plantsoen. De
watervogels zorgden voor een levendig accent, dat de aandacht van het wandelend publiek
naar het water trok. Op dit moment zijn er weinig eenden en zwanen en zeker geen
bijzondere soorten, terwijl ze een aantrekkelijke aanvulling zouden vormen op de bestaande
attracties (volière en speelplaatsen). Het is een overweging waard om te proberen de
watervogels weer deel te laten uitmaken van het Plantsoen. Tegenwoordig moet daarbij
eerder gedacht worden aan het creëren van een geschikte biotoop, door bijvoorbeeld het
plaatsen van eendenkorven, dan aan het terugbrengen van de bassins. Deze laatste vergen
veel onderhoud en het dierenwelzijn is al snel in het geding.
Ter verlevendiging van de noordelijke oever van de singel (de Plantsoenzijde) in het vooren najaar kunnen accenten worden aangebracht in de vorm van bol- of knolgewassen.
Om het historische verschil tussen het polderland aan de zuidzijde en de gecultiveerde
natuur aan de noordzijde van de singel te benadrukken, wordt geadviseerd om de
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rietbeplanting langs de zuidelijke oever te handhaven en het riet langs de noordelijke oever
(de Plantsoenzijde) te verwijderen.

Bebouwing
De huizen langs het Plantsoen en de Plantage zijn van rijkswege beschermd als monument.
Deze monumentenstatus vormt de (beperkte) garantie dat het huidige gevelbeeld voor de
toekomst is veiliggesteld. Met de smeedijzeren hekken langs de voortuinen ligt dat mogelijk
anders, terwijl deze eveneens een belangrijke rol spelen in het (historische) beeld. Op dit
moment zijn vrijwel alle originele hekken nog aanwezig. Het lijkt in dit verband zinvol om
meer bekendheid te geven aan de subsidieregelingen die er zijn voor eigenaren/bewoners
ten aanzien van behoud, conservering en herstel van deze afrasteringen.
Bevordering van de samenhang tussen tuinen en park, door onder meer de decoratieve
afrasteringen en de contouren van de rijbaan weer meer in het zicht te brengen, komt het
oorspronkelijke landschappelijke beeld ten goede. Als de hekken aan de parkzijde zoveel
mogelijk vrij worden gehouden van over- en doorgroeiende beplanting is dat een
belangrijke stap in de goede richting. De historische relatie tussen park en tuinen kan
voorts verbeterd worden door aan beide zijden (park en tuinen) voldoende onderhoud te
plegen. De oorspronkelijke open verbinding met het park zal voor veel bewoners om
privacyredenen geen optie zijn, maar coniferen, hagen en heesters die door de afrastering
heen groeien of zelfs over de stoep hangen, kunnen wel zoveel mogelijk worden
teruggesnoeid tot binnen de grenzen van het eigen perceel. Overigens draagt de diversiteit
aan voortuinen en erfafscheidingen in veel gevallen bij aan de charme van het Plantsoen.

Sieraden

BESTAANDE

ELEMENTEN EN OBJECTEN

Het aantal sierelementen in het park is als gevolg van hoge onderhoudskosten en
vandalisme in de tweede helft van de twintigste eeuw aanzienlijk verminderd. Dergelijke
sierlijke details vormen van oorsprong een integraal onderdeel van de parkaanleg. Het
verdwijnen van deze elementen gaat vaak gepaard met andere maatregelen die het
onderhoud vereenvoudigen, waardoor het beeld verschraalt en de karakteristieke sfeer
verdwijnt. Behoud van de nog aanwezige decoratieve elementen, door regulier onderhoud,
tijdig herstel en/of restauratie en eventuele vervanging bij onherstelbare beschadiging,
verdient daarom voor de toekomst de hoogste prioriteit. Het gaat om de volgende
elementen/objecten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

volière
eiland
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantage
lantaarns rijweg Plantsoen
smeedijzeren stoephekken bebouwing Plantsoen
smeedijzeren hek rond (voormalige) school
smeedijzeren hek rond Wilhelminalinde
monument 350 jaar Leidens Ontzet van J.C. Altdorf
beeld “Moeder en Kind” van Jan Wolkers
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FONTEIN
Een nieuwe fontein zal de karakteristieke sfeer en uitstraling van het Plantsoen als
stadspark in landschapsstijl aanmerkelijk versterken. De ruimte ten oosten van de
Kraaierstraat, waar sinds het midden van de negentiende eeuw een fontein heeft gestaan,
mist op dit moment een duidelijk accent. Om te bepalen of de nieuwe fontein historisch dan
wel modern moet worden vormgegeven is het noodzakelijk de uitstraling van het park als
geheel mee te wegen. In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat het klassiek beheerd zal
worden, met ruimte voor detaillering, bijzondere beplanting en aandacht voor de historische
structuur. Een goed vormgegeven moderne fontein kan dan zeker een toegevoegde waarde
hebben. 80
Klassiek of modern, de fontein moet voldoen aan een aantal voorwaarden: een kwalitatief
hoogwaardige vormgeving en materiaalkeuze, een volume dat in overeenstemming is met
de
omgeving,
kindvriendelijk,
duurzaam,
onderhoudsvriendelijk,
veilig
en
vandalismebestendig. Omdat omgeving en fontein van oorsprong op elkaar waren
afgestemd, is het van belang dat de nieuwe fontein wat volume betreft overeenkomt met de
verdwenen exemplaren. Aanbevolen wordt om een fontein te kiezen met een ronde
grondvorm (bassin of pleinvormige bestrating) van minimaal 8 meter doorsnede en een
minimale hoogte van 6 meter (inclusief waterstraal). De onderlinge verhoudingen moeten
vanzelfsprekend in evenwicht zijn.

PARKMEUBILAIR
Goed ontworpen parkmeubilair van hoogwaardige materialen vormt een sieraad voor het
park. Het kan zowel modern als klassiek vormgegeven zijn. Wel is het van belang de sfeer
van het negentiende-eeuwse landschappelijke stadspark voor ogen te houden. Meubilair
met een vloeiende belijning versterkt deze sfeer, terwijl hoekige meubels er al gauw
afbreuk aan doen. Tijdloze moderne banken van hardhout en staal, die geïnspireerd zijn op
klassieke modellen, zijn een goede keuze. Dergelijk meubilair wordt tegenwoordig vaak
toegepast op plaatsen die een zekere allure hebben, of om deze plaatsen enige allure te
verschaffen. In Leiden is een fraai voorbeeld te zien in de Hortus. Indien een echt klassiek
model gewenst is, dan bieden de foto’s uit de negentiende eeuw daarvoor
aanknopingspunten.
Het ideale model afvalbak in een landschappelijk park is rond of ovaal, gedekt van kleur
(bijvoorbeeld donkergroen of antraciet) en heeft een verzorgde uitstraling. Het huidige
model, uitgevoerd in antraciet, is vanwege de bewezen functionaliteit en de onopvallende
vormgeving een goede keuze, maar heeft verder geen toegevoegde waarde. Het ideale
voethek is laag, gedekt van kleur (bijvoorbeeld donkergroen of antraciet) heeft een
verzorgde uitstraling en kan tegen een stootje.
Voor al het meubilair geldt dat vormen, kleuren en materialen op elkaar afgestemd dienen
te zijn, zodat het geheel een eenheid vormt. Verder zijn kwaliteit, vormgeving,
kindvriendelijkheid, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, veiligheid en vandalismebestendigheid belangrijke aspecten. De banken moeten bovendien comfortabel zijn.

80

Bij een minder intensieve vorm van beheer met veel onderhoudsarme beplanting zal de specifieke sfeer van
een negentiende-eeuws landschappelijk stadspark minder herkenbaar zijn. Een moderne fontein versterkt in dat
geval de twintigste-eeuwse sfeer, waardoor het onderscheid met moderne parken en plantsoenen nagenoeg
geheel vervaagt.
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De plaatsing van de banken is een ander aspect dat aandacht verdient. In een singelpark
zoals het Plantsoen vormt het water een belangrijk element en aandachtspunt in de
beleving van bezoekers. Het is dan ook van belang dat er voldoende banken zijn die uitzicht
bieden over het water. De dynamiek in het park wordt bevorderd door banken zowel langs
de paden als in de verschillende ruimtes te plaatsen. Bezoekers die goed ter been zijn
vinden het over het algemeen aantrekkelijk om op een rustige plek te zitten, een eindje van
het pad vandaan. Daarbij wordt 'rugdekking' als prettig ervaren, bijvoorbeeld in de vorm
van een heestergroep achter de bank. Andere aspecten die meegewogen moeten worden bij
het bepalen van geschikte locaties zijn onder meer de verdeling tussen zon- en
schaduwplaatsen en of er een aantrekkelijk uitzicht is vanaf de bank. Door de beperkte
breedte van de paden moet plaatsing aan het pad zorgvuldig worden ingepast, zodat geen
hinder wordt ondervonden van passanten. Op de plankaart ( zie hoofdstuk 4:
Maatregelenplan ) wordt een voorstel gedaan voor de plaatsing van banken, waarbij
rekening gehouden is met bovenstaande aspecten.

MUZIEKTENT
De open ruimte ter hoogte van de voormalige muziektent (en de sociëteit van Musis
Sacrum) heeft nog steeds een ontmoetingsfunctie, ondanks het feit dat de muziektent al
enige tijd weg is. Het idee om er een nieuwe muziektent te plaatsen stuit op weerstand
vanwege de verwachte overlast die een dergelijk overdekt object met zich mee zou kunnen
brengen. Toch is het wenselijk om deze plek op termijn een extra accent te geven, zodat de
ruimte als ontmoetingsplek herkenbaar wordt. Dit kan op uiteenlopende manieren gestalte
krijgen, variërend van een tent met een demontabel dak, of alleen een platform, tot een
bijzonder meubel, bijvoorbeeld één of meerdere gebogen banken in de stijl van de
monumentale hardhouten bank in de Hortus Botanicus. Een beplantingsaccent of
koffieloketje behoren eveneens tot de mogelijkheden.

EENDEN

EN ZWANEN

Zie onder ‘Water’.

B E E L D ‘M O E D E R

MET KIND’ VAN

JAN WOLKERS

Het beeld van Jan Wolkers staat in
een grote open ruimte. Door de
ophoging van het Plantsoen is het
beeld ten opzichte van het maaiveld
lager komen te staan. Hierdoor
bevindt het zich niet meer op
ooghoogte. Daarbij komt dat de maat
van het beeld ten opzichte van de
ruimte aan de kleine kant is. Om het
beeld weer een prominente plaats te
geven, is er in het bomenstructuurplan
door een opening in het kronendak
een soort ‘spotlight’ gecreëerd. Ook
kan
gedacht
worden
aan
het
aanbrengen
van
verharding
die
verspreid door het gras als een spoor
naar het beeld leidt (afb. 3.29).

afb. 3 . 29 Voorbeeld van verspreide verharding in he t
gras .
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Reliëf
Historisch beeld-, kaart- en archiefmateriaal geeft geen sluitend beeld over eventuele
accidentatie van het terrein na de bebouwing van het Plantsoen en de Plantage. Wel is aan
de hand van het bovengenoemde materiaal duidelijk geworden dat, als er sprake was van
accidentatie, deze beperkt was tot de zuidoosthoek (sociëteit Musis Sacrum en muziektent),
het terrein ten westen van de doorgang naar de Kraaierstraat en/of het gedeelte ten oosten
van de voormalige molen. Negentiende-eeuwse foto’s van de andere delen van het
Plantsoen geven de indruk dat het terrein vanaf de huizen glooiend afliep naar de singel.
Dat het hoogste punt ter hoogte van de bebouwing en rijbaan lag is in verband met de
afwatering van het park aannemelijk.
De bij de recente renovatie opgebrachte grond is langs de rijbaan inmiddels over een strook
van twee meter breedte, buiten de kroonprojecties en heestergroepen, weggenomen. Vanaf
de rijbaan is het huidige beeld enigszins golvend met een vrij scherpe rand op twee meter
uit de kant. 81 Net als voor de rest van de parkaanleg geldt dat een gelijkmatig profiel met
minder bolling gewenst is. Volledig herstel van de situatie zoals deze voor de renovatie
bestond is op dit moment echter niet aan de orde, vanwege de huidige bodemgesteldheid
en de conditie van de bomen.
De verwachting is dat het profiel na egalisatie zal verbeteren, maar dat het maaiveld van
het park nog steeds hoger zal liggen dan de rijbaan. In de ideale situatie liggen deze op
hetzelfde niveau. Mogelijk komt de gewenste situatie op natuurlijke wijze door inklinking tot
stand. Zo niet, dan doet zich in de toekomst misschien nog een gelegenheid voor om het
teveel aan grond weg te nemen. Tot die tijd zal het profiel noodgedwongen tonrond zijn in
plaats van ‘op één oor’. Dit stemt overeen met de situatie zoals die bestond voor de
bebouwing van het Plantsoen. Op dit moment is het van belang door egalisatie een zo
natuurlijk en gelijkmatig mogelijk profiel te creëren. Systematisch grond wegnemen buiten
de kroonprojecties wordt sterk afgeraden. Het heuvelachtige beeld dat dan ontstaat stemt
op geen enkele manier overeen met de historische situatie.
Het golvende profiel langs de rijbaan moet wel op korte termijn worden aangepakt.
Egaliseren alleen zal niet voldoende zijn om tot een gelijkmatig beeld te komen, ook de
grond onder de aangeplante heestergroepen moet verlaagd worden. De heesterperken
mogen wat hoger liggen dan de rijbaan, maar het niveauverschil is op dit moment te groot.
In overleg met het betrokken bomenadviesbureau Pius Floris is het misschien mogelijk om
ook onder de minder oppervlakkig wortelende bomen in deze strook voorzichtig wat grond
weg te nemen. Het streefbeeld is een zo gelijkmatig mogelijk profiel, dat aansluit op de
rijbaan (afb. 3.30). 82

afb. 3.30 Pro f iel langs de r i jbaan aan de noordrand van het Plantsoen.

81

Situatie in het voorjaar van 2002.
Inmiddels (oktober 2002) is een begin gemaakt met de verwijdering van de opgebrachte grond langs de rijbaan.
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Het huidige profiel (zwarte lijn) is ontstaan door het plaatsen van een betonnen opsluitband
en het vervolgens aanvullen met grond. Omdat de band en een deel van de opgebrachte
grond inmiddels zijn verwijderd, is er een profiel ontstaan met daarin een storende rand.
Het gewenste profiel (rode lijn) geldt algemeen voor de strook langs de rijbaan. Om tot dit
gewenste gelijkmatige profiel te komen is het noodzakelijk grond af te voeren en het terrein
vervolgens af te vlakken tot een enigszins tonrond profiel. De overgang tussen rijbaan en
park moet vloeiend verlopen, waar mogelijk zonder waarneembaar hoogteverschil.
Het werk dient bij voorkeur handmatig verricht te worden. Binnen de kroonprojecties van
bomen is het handmatig verwerken van de grond een must. Hier moet zeer voorzichtig te
werk worden gegaan. Schade aan stam, overhangende takken en wortels moet voorkomen
worden.

Entrees
Anno 2002 zijn de entrees gesitueerd op de volgende plaatsen: aan de Geregracht bij de
Jan van Houtbrug (sinds 1834), ter hoogte van de doorgang naar de Kraaierstraat (sinds
1834), ter hoogte van de doorgang naar de Rijnstraat (vermoedelijk sinds 1880), ter
weerszijden van de Wilhelminalinde aan het Levendaal (sinds 1936) en ter hoogte van de
Van Disselbrug aan de Zoeterwoudsesingel (sinds 1903) (afb. 2.4). De toegang aan de
Hogewoerd (sinds 1834) kan als buiten gebruik worden beschouwd.
De toegang aan de Geregracht liep oorspronkelijk via de molentuin en werd gemarkeerd
door molen de Oranjeboom. Tegenwoordig ligt de entree noordelijker en valt samen met de
ruimte rond het monument van J.C. Altdorf. De ruimte als geheel mist de zeggingskracht
die verbonden is aan de belangrijke functie van deze plek als entree en gedenkplaats.
Bovendien ontbreekt de aansluiting met de rest van het park door de toepassing van andere
vormen en materialen. Door bijvoorbeeld een extra beplantingsaccent aan te brengen ten
noorden van het monument krijgt de ruimte meer structuur en wordt de entree(functie)
geaccentueerd. Om te vochtige omstandigheden rond het monument te voorkomen wordt
een hoge boom geadviseerd met een relatief open kroon. De samenhang met de rest van
het park kan hersteld worden door de bestrating rond het monument te verwijderen en te
kiezen voor gras, eventueel in combinatie met een beplantingsaccent en/of een bescheiden
pleinvormige bestrating waarop de banken teruggeplaatst kunnen worden. Het is van
belang dat een eventuele nieuwe inrichting gekenmerkt wordt door vloeiende lijnen.
De toegang ter hoogte van de Kraaierstraat is altijd gemarkeerd geweest door opgaande
bomen (afb. 3.31 en 3.32). Tegenwoordig ontbreekt deze omlijsting. Een duidelijke
definiëring van de ruimte is echter belangrijk voor de structuur en beleving van het park.
Herkenbaarheid van de entrees speelt daarin een belangrijke rol. In dit geval valt de entree
bovendien samen met een zichtas (de Kraaierstraat) die wel wat meer geaccentueerd mag
worden. De omlijsting zoals aanwezig op afbeelding 3.32 bestaat uit flankerende bomen in
de beide tuinen van de hoekhuizen. Aangezien het niet bekend is of de betreffende
eigenaars ervoor voelen om de oude situatie te herstellen en er inmiddels drie beuken zijn
geplant tussen de entree en de brug wordt voorgesteld om het zwaartepunt ter hoogte van
deze beuken te handhaven. In de beide structuurplannen wordt gepoogd de bestaande
symmetrie zoveel mogelijk op te heffen door a-symmetrische aanplant van bomen en
heesters.
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afb. 3.31 De entree bij de Kraaierstraat aan he t
einde van de negentiende eeuw, gezien vanuit he t
plan t soen. Er was nog geen sprake van een
doorgaande route, de Van Disselbrug zou pas in
1903 worden aangelegd. De doorgang naar de
Kraaierstraat wordt omli j st door hoog opgaande
bomen.

afb. 3.32 De entree b ij de Kraaierstraat in
februari 2002, gezien vanuit het Plantsoen. De
doorgaande route naar de Van Disselbrug is
bestraat. Rechts en links op de foto de beuken
die na de recente renovatie werden aangeplant.
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De toegang ter hoogte van de Rijnstraat is altijd vrij onopvallend geweest. Het doorkijkje in
de straat wordt niettemin passend omlijst door de boom in de tuin van het westelijke
hoekpand. Deze inkadering wordt in het Plantsoen doorgezet in de vorm van bomen die de
zichtas begeleiden ( zie bomenstructuurplan ).
De ruimte rond de Wilhelminalinde heeft zijn beslotenheid en een groot deel van zijn
charme verloren na de demping van het Levendaal in 1936. Daarvoor was de linde
prominent in beeld als men vanaf de Plantage het pittoreske bruggetje over het Levendaal
overging naar het Plantsoen. Tegenwoordig is vooral het Levendaal zelf prominent in beeld.
Ook de beide toegangen ter weerszijden van de linde, (oorspronkelijk geen entrees, maar
een voortzetting van de route die ten oosten van de Plantage begon), zijn hieraan
ondergeschikt. Om deze plek weer wat van zijn oorspronkelijke beslotenheid terug te geven
is een combinatie van maatregelen nodig. Wat de specifieke entreefunctie betreft is het
wenselijk dat het bestaande plan wordt uitgevoerd om met de eigenaar van Plantsoen 1 tot
overeenstemming te komen over het planten van een boom in zijn tuin. Deze zou net het
accent geven dat tot meer beslotenheid en een duidelijke herkenbaarheid leidt. Bovendien
wordt de minder fraaie aanbouw van dit pand op die manier aan het zicht onttrokken. In
het heesterstructuurplan wordt verder voorgesteld om deze zijde van het Plantsoen en de
bijbehorende entrees te accentueren door een combinatie van heesters en vaste planten.
Herstel van de samenhang tussen het Plantsoen en de Plantage is niet mogelijk zolang de
breedte van het Levendaal en de hoeveelheid verkeer over deze weg niet veranderen. Bij
een eventuele wijziging van de functie van het Levendaal in de toekomst, is het van belang
dat er opnieuw naar deze kwestie wordt gekeken. De oude entrees aan de Hogewoerd
zouden dan mogelijk weer een rol kunnen gaan spelen. In de nabije toekomst blijft de
Plantage ingericht als bomenweide. De verjonging van de beplanting is opgenomen in het
bomenstructuurplan.
De toegang vanaf de Zoeterwoudsesingel via de Van Disselbrug wordt op passende wijze
begeleid door een gevarieerde beplanting van bomen en heestergroepen.

Gebruik
Het gebruik van het Plantsoen is na de bebouwing van Plantsoen en Plantage, de aanleg
van de Van Disselbrug en de demping van het Levendaal voortdurend in intensiteit
toegenomen. Daarbij zijn zowel het gebruik als het publiek diverser geworden. Het park
functioneert tegenwoordig op verschillende manieren als doorgaande route. Daarnaast
hebben de zondagse wandelingen plaats gemaakt voor gespreide recreatie door de dag en
de week heen. Niet alleen families en vrouwen met kinderen, maar ook scholieren,
studenten, hondenbezitters, bejaarden, werknemers uit de buurt en bewoners maken
intensief gebruik van het park.
Het feit dat het Plantsoen ook ’s nachts toegankelijk is, brengt met zich mee dat het park
tegen een stootje moet kunnen. De piëdestals met vazen en andere tuinornamenten en de
sierlijke afrasteringen van perken en paden, die in de negentiende eeuw het park
verfraaiden, kunnen anno 2002 niet meer worden toegepast. Ze zijn te gevoelig voor
diefstal en vernieling en vergen bovendien veel onderhoud. Optimale aandacht voor de
vormgeving en samenstelling van de basiselementen massa, ruimte, paden en beplanting,
kan een moderne manier zijn om geen concessies te doen aan de oorspronkelijke allure en
tegelijkertijd het vandalisme tot een minimum te beperken.
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De sociale veiligheid in het park wordt bevorderd door intensief beheer 83 en een uitgekiende
vormgeving van de heestermassa’s, waarbij de paden voldoende ruimte krijgen.

(Zie ook ‘Beplanting’ en ‘Paden’ )

Beheer
De intensieve vorm van beheer, zoals die tot omstreeks het midden van de twintigste eeuw
gebruikelijk was, is anno 2002 niet meer op te brengen. De subtiele detaillering van een
negentiende-eeuws landschappelijk stadspark vraagt echter wel om een andere vorm van
beheer dan een modern stadspark, waarbij in het ontwerp al rekening is gehouden met het
toekomstige beheerniveau. In een monumentaal park zijn klassieke details beeldbepalend,
zoals zorgvuldig gesnoeide bomen en heesters, een gevarieerde beplanting waarin
bijzondere soorten vertegenwoordigd zijn en een strakke belijning van paden en gazons.
Daarnaast is het van belang dat decoratieve elementen en meubilair kwaliteit uitstralen en
goed onderhouden worden. Ook het onderhoud van paden en gazons en het schoonhouden
van het park zijn belangrijke aspecten.
Om het gewenste beeld in stand te houden is een intensieve, klassieke vorm van beheer
vereist. Behoud van het gevarieerde en bijzondere beplantingssortiment zal ook bij
aanvulling en vervanging in de toekomst het uitgangspunt moeten zijn. Het is daarbij van
belang dat er bij uitval van heesterbeplanting nieuwe exemplaren van de uitgevallen soort
worden aangeplant en niet een willekeurige andere soort. Als blijkt dat bepaalde soorten
niet aanslaan in het Plantsoen kan in overleg met de afdeling die belast is met groentwerp
gezocht worden naar een alternatief dat goed in het beeld past. Boom- en heestergroepen
vormen de dragers van de parkaanleg en zijn bepalend voor een evenwichtig en
samenhangend beeld. Bij snoei moet dan ook rekening worden gehouden met het gewenste
eindbeeld.
Regelmatig maaien en graskanten steken leiden met de bovengenoemde maatregelen tot
een klassiek parkbeeld met voldoende ruimte voor recreatie. Het grasmengsel voor de open
ruimtes zal afgestemd moeten worden op het intensieve recreatieve gebruik ervan en moet
geschikt zijn voor halfschaduw. De keuze voor de verharding van de paden is reeds
gemaakt, de mate waarin het gralux onderhoud vraagt zal in de nabije toekomst blijken.
Het schoonhouden van het park zou, evenals het houden van toezicht, naar behoefte
moeten gebeuren. Beide activiteiten zijn bevorderlijk voor de sociale veiligheid. Hetzelfde
geldt voor onderhouds- en herstelmaatregelen aan sierelementen en parkmeubilair.

Ecologische waarden
Ondanks het feit dat er met dit beheerplan niet wordt ingezet op de ontwikkeling van
ecologische waarden, heeft het Plantsoen wel degelijk ecologische kwaliteit. Dit hangt niet
zozeer samen met de zeldzaamheid of de diversiteit van flora en fauna, maar meer met
natuurbeleving: stadsbewoners kunnen in het Plantsoen genieten van een stuk groen in de
stad, met alle daarbij horende waarnemingen van relatief algemene soorten flora en fauna.

83

Geregeld snoeien, regelmatig zwerfvuil opruimen, parkmeubilair goed onderhouden, etc. Zie ook Maatregelenplan:
reguliere maatregelen.
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In het Plantsoen groeit vogelmelk op de oevers van de Singel. Voor de renovatie kwamen
ook egels en zangvogels veelvuldig voor. De huidige stand van zaken is wat dit betreft niet
bekend.
In de planning van de werkzaamheden kan rekening gehouden worden met de ter plaatse
aanwezige ecologische waarden door:
o
o

o
o

Het laten staan van de zeldzame flora tijdens maaiwerkzaamheden.
Snoeiwerkzaamheden alleen in de winter te laten plaatsvinden, om verstoring van het broeden fourageergebied zo veel mogelijk te voorkomen: 's winters is de natuur in rust, en dus is
de kans op verstoring klein.
Maatregelen die het fourageer- of verblijfsgebied van fauna of het groeigebied van flora
beïnvloeden, zo mogelijk gefaseerd uit te voeren.
Uitbaggeren van de singel en herstel oeverlijnen alleen in het najaar uit te voeren.

Als de ecologische waarden jaarlijks geïnventariseerd worden door soort, aantal en plaats
van waarneming op papier vast te leggen, kunnen aanwezige en toekomstige (zeldzame)
flora en fauna beter worden beschermd.
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MAATREGELENPLAN
Inleiding
In dit deel van het beheerplan wordt de beheervisie concreet vertaald naar te nemen
maatregelen om het gewenste beeld te bereiken. Na de inleiding komen achtereenvolgens
aan de orde:
o
o
o
o
o

Korte samenvatting van de beheervisie per paragraaf
Prioriteiten en fasering van maatregelen
Beeld per deelgebied, omvormingen en éénmalige maatregelen
(afgebeeld op de plankaart en een toelichting in tekst per vak)
Maatregelenplan regulier beheer
Inventarisatie bomen (aparte bijlage)

Zowel de beheervisie in zijn geheel, als de daartoe behorende structuurplannen voor bomen
en heesters, zijn onderdelen van het beheerplan die een onbeperkte geldigheid hebben. Dit
betekent dat het eindbeeld dat beide structuurplannen laten zien, in principe onbeperkt mee
kan.
De looptijd van het maatregelenplan is 10 jaar, omdat het moeilijk, zo niet onmogelijk is,
om langer dan 10 jaar vooruit te plannen. Een planning hangt namelijk niet alleen samen
met de visie, maar ook met een groot aantal andere factoren, zoals de beschikbaarheid van
mankracht en financiële middelen. In laatstgenoemde factoren hebben de opstellers van dit
plan geen inzicht.
De te nemen éénmalige maatregelen ten aanzien van bomen, heesters en andere
‘bouwstenen’ worden uitgewerkt per vak en gepresenteerd op een plankaart met een
toelichting in tekst. Het reguliere maatregelenpakket beschrijft het geheel van te nemen
maatregelen voor iedere beheergroep voor de komende 10 jaar. Als aparte bijlage is een
tabel opgenomen, waarin de bestaande inventarisaties (aangevuld met recente
waarnemingen) van de bomen in het Plantsoen tot één overzicht zijn verwerkt.
Als inleiding op het maatregelenplan worden hieronder nog eens per paragraaf de
belangrijkste uitgangspunten en conclusies uit de beheervisie beschreven.
M a s s a

e n

r u i m t e

De huidige verdeling massa/ruimte in het Plantsoen komt niet overeen met de verdeling van
massa en ruimte zoals die eind negentiende eeuw aanwezig was. Om het landschappelijke
beeld bij benadering terug te brengen is een nieuw heesterplan opgesteld. Dit voorziet in
een aanzienlijke toename van ‘massa’ in het Plantsoen in de vorm van nieuw aan te planten
heesters en in aanpassing van de vormgeving van deze heestermassa in landschappelijke
stijl. Om op korte termijn een aanvang te kunnen maken met de verjonging van het
bomenbestand is een bomenplan opgesteld. Uitgangspunt van dit plan is de versterking van
het beeld van een negentiende-eeuws landschappelijk stadspark, door op specifieke wijze
massa aan te brengen en op andere plaatsen juist het kronendak weg te laten.
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B e p l a n t i n g

h e e s t e r s

Het nieuwe heesterplan voorziet in een toevoeging van massa en versterkt het beeld van
een negentiende-eeuws stadspark door de landschappelijke lijnvoering opnieuw te
introduceren. De structuur van het plan is deels gebaseerd op de historische kaarten die
zijn opgenomen in het hoofdstuk ontwikkelingsgeschiedenis. Daarbij is rekening gehouden
met de eisen die het gebruik van een stadspark in deze tijd met zich mee brengt. Het
sortiment is deels gebaseerd op het historische sortiment. Ook moderne cultivars kunnen
worden toegepast, mits het landschappelijke karakter behouden blijft.
B e p l a n t i n g

b o m e n

Een van de belangrijkste kenmerken van de boombeplantingen in het Plantsoen, laanbomen
die een route begeleiden, is in de huidige situatie verdwenen. Deze kenmerkende
beplanting wordt teruggebracht door het aanplanten van laanbeplanting langs de rijbaan.
Ook worden laag overhangende kronen, solitaire bomen en openingen in het kronendak
aangebracht, om de sfeer van een negentiende-eeuws landschapspark te versterken. Het
sortiment is deels gebaseerd op het historische sortiment, maar ook moderne cultivars
kunnen worden toegepast, mits zij passen in het beeld van een landschappelijk park.
Verjonging vindt plaats met jonge bomen die niet groter zijn dan 35-37, om het aanslaan te
bevorderen en om het groeiproces voor de bezoekers ervaarbaar te maken.
P a d e n

In het padenstelsel en het padenverloop zijn in de loop der tijd wijzigingen aangebracht.
Hierdoor is de oorspronkelijke lijnvoering deels verloren gegaan. Door langs de paden
heestergroepen aan te planten met een specifieke belijning, kan dit lijnverloop op die
plaatsen hersteld worden. De drie verdwenen dwarsverbindingen krijgen een alternatief in
de vorm van open ruimtes die een dwarsverbinding vormen tussen de rijbaan en het de
Zoeterwoudse singel.
W a t e r

Het water van de singel speelt een belangrijke rol in het Plantsoen: het is de meest
constante factor in het historische en huidige beeld. Voorgesteld wordt om de oever aan de
noordzijde van de singel intensief te beheren (en zo een ‘strak’ beeld te creëren) en op de
zuidelijke oever meer oeverplanten te laten groeien. Op die manier wordt het historische
verschil tussen de noord- en zuidoever, (de vestwal met bolwerken en later wandelpark aan
de noordzijde en het polder- en buitengebied en later woongebied aan de zuidzijde),
zichtbaar gemaakt.
B e b o u w i n g

De relatie tussen de bebouwing langs de rijbaan en het Plantsoen wordt versterkt door
visueel contact te bevorderen tussen de voortuinen en het Plantsoen. Het terugsnoeien van
beplanting die te hoog wordt of over het voetpad hangt is één van de manieren om dit te
realiseren.
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S i e r a d e n

Door aanpassingen in de beplanting en eenmalige omvormingen (aanpassen, verplaatsen ,
opnieuw plaatsen of renoveren), krijgen de sieraden een meer prominente plaats in het
Plantsoen.
R e l i ë f

Het reliëf aan de noordzijde van het Plantsoen wordt zo veel mogelijk naar de oude situatie
teruggebracht.
E n t r e e s

De entrees krijgen ieder een accent in de beplanting, zodat de herkenbaarheid vergroot
wordt.
G e b r u i k

Het Plantsoen krijgt een zodanige inrichting dat het door de verschillende ‘doelgroepen’
optimaal gebruikt kan worden en bovendien tegen een stootje kan.
De sociale veiligheid wordt bevorderd door de paden voldoende ruimte te geven, ‘lange
tunnels’ door de heestermassa te vermijden en intensief te beheren, zodat het Plantsoen er
verzorgd uitziet.
B e h e e r

Het beheer van het Plantsoen gaat naar het hoogste niveau: klassiek beheer.

Prioriteiten en fasering van maatregelen
Het maatregelenplan en de bijbehorende plankaart hebben een looptijd van 10 jaar. Na 10
jaar is, in de ideale situatie, het omschreven en op de plankaart getoonde beeld
gerealiseerd.
Een aantal van de in dit beheerplan opgenomen maatregelen zijn van dusdanig belang, dat
zij prioriteit hebben boven alle andere maatregelen.
(1) Verjonging van het bomenbestand.
In de plankaart waarop de eenmalige maatregelen staan aangegeven, wordt vermeld welke
bomen op dit moment kaprijp zijn. Na de kap van deze bomen kan herplant geschieden op
basis van het bomenstructuurplan. Langs de rijbaan zullen op basis van het
bomenstructuurplan laanbomen worden aangeplant. Deze ‘laan’ is niet eenvormig, maar past
zich aan aan z’n omgeving, zoals ook te zien is op de historische foto’s van het Plantsoen.
Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat de laan in delen kan worden aangeplant,
omdat er geen eenheid (in leeftijd, soort en plantafstand) wordt nagestreefd.
(2) Aanpassing van de heesterstructuur
De eerste en belangrijkste stap in het terugbrengen van de landschappelijke sfeer.
(3) Herkenbaar maken van de entrees
Door middel van een accentbeplanting.
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Beeld per deelgebied, omvormingen en éénmalige maatregelen
Z i e

o o k

d e

b i j b e h o r e n d e

p l a n k a a r t

( a f b .

3 . 3 3 )

1
Herontwerp van de omgeving van het monument (hoeveelheid verhardingsoppervlak
terugbrengen, toevoegen gazon, grote boomspiegel voor Acer en Liquidambar,
inachtneming van looproutes, versterken eenheid tussen vak 1 en vak 2).
Aanplant grote boom die met kroon buiten de bebouwingsrand steekt, als markering van de
entree (zie plaats op tekening). Soort: Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’.
2
Aanplant groep Rhododendrons, zie plankaart. Deze groep kan pas aangeplant worden als
de huidige platanen vervangen worden door nieuwe exemplaren. Op dit moment nemen de
wortelstelsels van de platanen zo veel ruimte in, dat er geen plaats is voor aanplant van
nieuwe heesters.
Beplanting in het heestervak langs de singel bestaat geheel uit Hydrangea’s, bij inboet
Hydrangea’s terugplanten.
3
Op termijn (10 jaar) speelplek verplaatsen naar vak 5.
Terugzetten van 2 Taxus baccata naast de volière, en weer uit laten groeien.
In de nieuw aan te brengen heestergroep ten zuiden van de volière wordt voldoende massa
aangeplant om de volière aan het zicht te onttrekken.
Op termijn (niet in deze beheerplanperiode) wordt langs de rijbaan een laanbeplanting
aangebracht. Op dit moment zouden daar te veel bomen voor gekapt moeten worden: 182,
170, 171, 172, 177 en 178. Als er van de bestaande bomen twee uitvallen, valt er een
dusdanig groot ’gat’ dat begonnen kan worden met de aanplant van de nieuwe beplanting.
Hiertoe zullen dan de overige 4 hierboven genoemde bomen ook gekapt moeten worden.
4
Aanplant/herplant Gunnera tinctoria. Deze plant is niet geheel winterhard en kan ’s winters
het beste worden afgedekt met z’n eigen bladeren.
De grenzen van de vakken 4, 6, 7 e, en 8 vallen samen met de as Van DisselbrugKraaijerstraat. Op termijn is het gewenst de as die nu als een rechte lijn ligt, te vervangen
door een nieuw pad. Dit nieuwe pad zou in zijn verloop aan moeten sluiten bij de andere
paden: met een curve, de beplanting niet symmetrisch van vorm, maar wel een accent
vormend: zie ook de beheervisie op blz. 67.
De boomgroep van drie stuks Taxodium distichum kan een belangrijk aandachtspunt
vormen: het onderhoud dient hierop gericht te zijn (zorgvuldige snoei).
5
Heesters aanbrengen rond de open plek.
Op termijn inrichten speelplek (verplaatst uit vak 3).
Kap van Acer (boom nr 161), herplant Acer saccharinum, op dezelfde plaats.
Kap van boom 149 en 150, geen herplant.
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6
In dit vak kan per direct worden begonnen met het aanplanten van de nieuwe bomen en
heesters. Kap van bomen 142 en 143, vanwege de slechte conditie. Ze maken plaats voor
laanbeplanting van Plantanus orientalis langs de rijweg. Boom 139 (Ginkgo biloba
‘Fastigiata’) wordt verplant naar vak 9 (zie plankaart en bomenplan).
De grenzen van de vakken 4, 6, 7 e, en 8 vallen samen met de as Van DisselbrugKraaijerstraat. Op termijn is het gewenst de as die nu als een rechte lijn ligt, te vervangen
door een nieuw pad. Dit nieuwe pad zou in zijn verloop aan moeten sluiten bij de andere
paden: met een curve, de beplanting niet symmetrisch van vorm, maar wel een accent
vormend: zie ook de beheervisie op blz. 67.
7a
Fontein terugbrengen. De nieuwe fontein kan modern vormgegeven zijn, daarbij is wel
belangrijk dat het een cirkelvormig element is, of een element dat als middelpunt van een
cirkel kan dienen.
7b
Heestergroepen aanbrengen volgens de plankaart.
Door deze maatregel ontstaat een open ruimte, waarvan het maaiveld uit gazon bestaat.
Deze kan als korte route worden gebruikt, ter vervanging van de verdwenen
dwarsverbinding. In dit vak kan per direct de nieuwe laanbeplanting worden aangebracht.
Hiertoe dienen wel de bomen met nummers 95 tot en met 100 te worden gekapt.
Aanbrengen 2 stuks Tilia euchlora, één exemplaar staat er al en de meest oostelijke
laanboom (Acer platanoides) in dit vak is ook reeds aanwezig.
Rond de groep Parrotia’s (boomnummers 103, 104 en 105) staat een nieuwe heestergroep
ingetekend. Deze heestergroep bestaat uit laagblijvende heesters (maximaal 0.5 meter
hoog), die gedurende het hele jaar een neutrale habitus hebben. Dit kan bijvoorbeeld een
geschoren haag zijn van buxus, of een laagblijvende bodembedekker. Zo wordt een soort
‘podium’ of ‘sokkel’ voor de 3 parrotia’s gecreeerd.
7c
Aanbrengen haag en vaste planten volgens plankaart.
7d
Planten van opgaande heestergroep.
7e
De grenzen van de vakken 4, 6, 7 e, en 8 vallen samen met de as Van DisselbrugKraaijerstraat. Op termijn is het gewenst de as die nu als een rechte lijn ligt, te vervangen
door een nieuw pad. Dit nieuwe pad zou in zijn verloop aan moeten sluiten bij de andere
paden: met een curve, de beplanting niet symmetrisch van vorm, maar wel een accent
vormend: zie ook de beheervisie op blz. 67.
Op het moment dat boom nummer 129 uitvalt, kan begonnen worden met de omvorming
van de beplanting in vak 7 e. boom 128 wordt dan ook gekapt om plaats te maken voor de
nieuwe laanbomen (Acer negundo).
8
Nieuwe heestergroep aanbrengen bij de Van Disselbrug.
De grenzen van de vakken 4, 6, 7 e, en 8 vallen samen met de as Van DisselbrugKraaijerstraat. Op termijn is het gewenst de as die nu als een rechte lijn ligt, te vervangen
door een nieuw pad. Dit nieuwe pad zou in zijn verloop aan moeten sluiten bij de andere
paden: met een curve, de beplanting niet symmetrisch van vorm, maar wel een accent
vormend: zie ook de beheervisie op blz. 67.
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Boom 111 (Sophora japonica) wordt gekapt. Herplant van dezelfde soort op dezelfde plaats.
De meest oostelijke groep van 3 Taxodium distichum wordt verwijderd en niet herplant.
In de Singel, ten oosten van de Van Disselbrug, wordt een groep van 3 eendenkorven
aangebracht.
9
Aanbrengen heestergroepen volgens plankaart, mede ter versterking van de open ruimte
van het oude doorzicht. Verwijderen Hedera, nieuwe heestergroep planten met een grotere
omvang.
Kap van bomen 70A (Prunus), 73 (Fraxinus) en 82 (Prunus). Herplant van dezelfde soort op
dezelfde plek, met uitzondering van de Fraxinus: op die plek ontstaat een gat in het
kronendak.
Om de laanbomen te kunnen planten moeten de bomen 72, 76, 78, 79 en 85 wijken: ze
worden gekapt of verplant. De meest westelijke laanboom is op dit moment reeds in het
Plantsoen aanwezig.
10
Vergroten van de aanwezige heestergroep volgens plankaart.
Kap van Liriodendron tulipifera (nr 49) en populier (nr 50). Herplant van Liriodendron, op
een plaats iets oostelijker dan de huidige standplaats.
Kap van populier, geen herplant.
11
Op oude niveau brengen van beeld van ‘Moeder met Kind’ door sokkel uit te graven en
opnieuw te plaatsen.
Het met massa versterken van de ruimte rond het beeld en de ruimte van het voormalige
Musis Sacrum, door het aanbrengen nieuwe groep heesters en het vergroten van de
bestaande groep. In het kronendak komt in de toekomst een opening, die zich boven het
beeld bevindt. Hierdoor onstaat een soort ‘schijnwerper’. Verder kunnen er andere middelen
worden ingezet (bv. verharding) om het beeld een meer prominente plaats te geven in de
vrij grote ruimte van vak 11.
12
Aanplant nieuwe heestergroep, in combinatie met bank.
Vergroten van bestaande heestergroep.
Verwijderen van Viburnum.
Kap van bomen 39, 44 en 45. Bomen 44 en 45 worden niet herplant. Op plaats nr. 39
herplant van een Acer saccharinum ‘Elegant’. Na kap op termijn van boom 49 geen boom
herplanten, maar hier een heestergroep aanbrengen (zie kaart).
13
Vergroten van bestaande heestergroep.
Aanbrengen nieuwe heestergroep.
Kap van bomen 27 en 35 A, om zo plaats te maken voor de laanbomen (3 stuks Juglans
regia).
14
Directe omgeving van zichtassen zo mogelijk verdichten. Aanplant van grote groep Petasites
langs de oever.
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15
Aanplant groot hoefblad (Petasites)
Kap van boom 14A. Geen herplant.
Het eiland hoort ook bij vak 15: het eindbeeld hier is een solitaire boom in een wat ruigere,
kruidachtige begroeiing (lang gras). Deze solitaire boom is een Populus nigra ‘Italica’.
Op het eiland worden eendenkorven aangebracht.
16
Op termijn omvorming om de eenheid tussen vak 16 enerzijds en de vakken 13,14,15
anderszijds te vergroten. Voorwaarde hierbij is dat de verkeersintensiteit van het Levendaal
omlaag gebracht wordt. Tot die tijd blijft de huidige situatie gehandhaafd.
Verwijderen gemetselde plantenbak en pallisade.
Op termijn kap van 3 platanen (nrs 1, 2 en 4)
17
Hier wordt regulier beheer toegepast, op termijn wordt dit deel bij het nieuw aan te leggen
park getrokken.
Kap twee aanwezige populieren, geen herplant in verband met aansluiting bij nieuwe park:
bij de aanleg hiervan moet gekeken worden of herplant gewenst is.
18
Langs de rijbaan worden ter hoogte van toegangen in het Plantsoen oprijbanden
aangebracht in het trottoir, zodat het oversteken gemakkelijker wordt. Ook worden op die
plaatsen antiparkeermaatregelen genomen, zodat zichten tussen de voortuinen langs de
rijbaan en het Plantsoen autovrij blijven. Hierbij hebben antiparkeermaatregelen die in het
maaiveld kunnen worden aangebracht (lijnen op de weg) de voorkeur boven maatregelen
waar fysieke obstakels aan te pas komen.

Maatregelenplan regulier beheer
Het maatregelenplan is gebaseerd op de reguliere onderhoudsplanning 2001 van de
gemeente Leiden. Het huidige beheerniveau (standaard+) wordt omgezet naar de meest
intensieve vorm van beheer (klassiek). In de maatregelen die hieronder uiteen zijn gezet,
wordt op enkele punten afgeweken van de beheermaatregelen die bij klassiek onderhoud
horen.
In de eerste kolom is de beheergroep opgenomen, een groep van (beplantings)elementen
die wat beheer betreft overeenkomen. Daarna volgt de omschrijving van de
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn verdeeld in reguliere, meerjaarlijkse en eenmalige
maatregelen. De frequentie van de maatregel is opgenomen in de derde kolom. Hierbij
geeft een getal groter dan 1 aan dat het een maatregel is die meerdere keren per jaar
voorkomt. Een getal gelijk aan 1 geeft aan dat de maatregel één maal per jaar wordt
uitgevoerd. Is het getal in deze kolom bijvoorbeeld 0.25, dan betekent dat, dat de
maatregel eenmaal in de vier jaar wordt uitgevoerd. Geeft de kolom een nul aan, dan is het
een éénmalige maatregel. In de kolom daarnaast wordt de gewenste periode van uitvoering
aangegeven. Als deze kolom leeg is is de maatregel niet gebonden aan een bepaalde
periode van uitvoering.
Alle onderdelen in deze tabel, die afwijken van de standaard beheergroepen-indeling en
bijbehorende werkpakketten van de gemeente, zijn met een sterretje (*) aangegeven.
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Beheergroep

Maatregel

Freq

Periode van uitvoering

VTA boomcontrole (*)

1/0.25 mei-oktober

begeleidingssnoei bomen jonger dan 10 jr. (*)

1

Bomen
Reguliere maatregelen

november-maart

waterlot/stamschot verwijderen

1

november-maart

inboet bomen

1

november-maart
april-augustus

water geven

6

onkruidvrij maken boomspiegels

8

maart-oktober

maaien rand/rondom boomspiegels in gras

5

april-november

boomband/boompaal verruimen/vervangen

1

november-februari

rooien bomen/verwijderen opslag (*)

1

november-februari

weghalen boomwortel in bestrating
snoeien hinderlijke
'paden' opgenomen

takken

is

bij

1
beheergroep

Meerjaarlijkse maatregelen snoei op vorm, verhelpen problemen als dubbele
top, plakoksel (*)
0.2

november-maart

opkronen bomen (stokzaag of mechanisch, ladder
of hoogwerker)(*)
0.2

november-maart

snoeien dood hout (hoogwerker of klimmen) (*)

0.2

november-maart

kap bomen (*)

0

november-maart

verwijderen stronk (*)

0

november-maart

planten van bomen (*)

0

november-maart

Eenmalige maatregelen

Opgaande heesters
Reguliere maatregelen

zomersnoei (vormsnoei)

1

november-maart

randsnoei

1

juli

voor- en najaarsschoonmaak

2

maart-oktober

schoffelen

7

maart-oktober

uitharken schoffelvuil

7

maart-oktober

inboeten

1

november-maart

bladruimen

2

najaar

Meerjaarlijkse maatregelen verjonging, takhout afvoeren, versnipperen

0.25

november-maart

Eenmalige maatregelen

0

november-maart

randsnoei

2

juli

voor- en najaarsschoonmaak

2

maart-oktober

wieden/schrepelen

7

maart-oktober

inboeten

1

maart-oktober

Meerjaarlijkse maatregelen snoeien handmatig, snoeiafval afvoeren

0.25

maart

Eenmalige maatregelen

0

november-maart

planten

Bodembedekkende heesters
Reguliere maatregelen

planten

Rozen
Reguliere maatregelen

Eenmalige maatregelen

100

voorjaarssnoei, schoonmaak

1

maart

zomersnoei (vormsnoei)

4

juni-september

najaarsnoei (kniehoog),

1

oktober

bemesten stalmest, spitten

1

maart

bemesten kunstmest

1

juli

schoffelen

8

maart-oktober

uitharken schoffelvuil

8

maart-oktober

inboeten

1

november-maart

planten

0

november-maart
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Blokhagen, hagen
Reguliere maatregelen

Eenmalige maatregelen

knippen

2

juni

voor-/najaarsschoonmaak

2

maart en oktober

schoffelen

8

maart-oktober

uitharken schoffelvuil

8

maart-oktober

inboeten

1

maart

bladruimen

3

najaar

planten

0

november-maart

bemesten stalmest/spitten

1

bemesten kunstmest

1

Vaste planten
Reguliere maatregelen

Maart

afknippen uitgebloeide bloemen

12

April

wieden/schreppelen

12

maart-november

watergeven

6

april-augustus

inboeten

1

maart

0.33

maart

maart

Meerjaarlijkse maatregelen rooien/scheuren/planten
Gazon
Reguliere maatregelen

terrein afzoeken

1

maaien kooimaaier

23

april-november

maaien /afvoeren loof bollen

1

mei

maaien gazon met bollen

17

juni-november

bijmaaien met klein materieel

12

april-oktober

maaien sprieten

3

juni, aug., okt.

maaien handmatig/bosmaaier

26

april -november

vegen van gras/blad

2

november, december

graskanten steken verharding/beplanting

4

juni, oktober

bemesten kunstmest

2

april, juli

bijzaaien/inharken

1

april

bladruimen

3

najaar

maaien van oeverbegroeiing

3

April-oktober

Oevers (*)
Oever noordzijde singel
Reguliere maatregelen

Meerjaarlijkse maatregelen baggeren van de Singel

0.125 vroeg voorjaar

Rechttrekken/herstellen van (delen van) de
beschoeiing in de vorm die de Singel in de 19e
eeuw heeft gekregen
0.05

vroeg voorjaar

onderhoud beschoeiing:
vervanging

0.5

winter

0.5

najaar

controle

en

zo

nodig

Oever zuidzijde singel
Reguliere maatregelen

maaien van oeverbegroeiing

Meerjaarlijkse maatregelen baggeren van de Singel

0.125 vroeg voorjaar

Rechttrekken/herstellen van (delen van) de
beschoeiing in de vorm die de Singel in de 19e
eeuw heeft gekregen
0.05

vroeg voorjaar

onderhoud beschoeiing:
vervanging

0.2

winter

blad ruimen

3

najaar

paden vrijsnoeien van hindelrijke takken

1

februari

controle

en

zo

nodig

Paden halfverhard (*)
Reguliere maatregelen
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Eenmalige maatregelen

Curves in padenverloop herstellen (zie kaarten op
blz. 5 en 10)
0

op termijn

blad ruimen

3

najaar

paden vrijsnoeien van hinderlijke takken

1

februari

onkruid verwijderen

2

april, oktober

Paden verhard (*)
Reguliere maatregelen

Terreinmeubilair (hekken, palen, banken, afvalbakken) (*)
Reguliere maatregelen

controle, eventueel onderhoud plegen of vervangen 1

winter

Reguliere maatregelen

controle, staat van onderhoud inventariseren

winter

Meerjaarlijkse
maatregelen

schilderen, restaureren, herstellen, repareren indien
nodig
0.25

Brug en voliere (*)
1

winter

Beeld 'Moeder met Kind' en monument (*)
Reguliere maatregelen

controle

1

Meerjaarlijkse
maatregelen

restauratie/reiniging

0.25

gespecialiseerd onderhoud

0.25

Eiland (onderdeel van vak 14) (*)
Reguliere
(kruiden)

maatregelen

Meerjaarlijkse
maatregelen (Italiaanse
populier)
Oever

maaien kruidachtige beplanting

1

snoei op vorm, verhelpen problemen als dubbele
top, plakoksel

0.2

Rechttrekken/herstellen
van
(delen
van)
de
beschoeiing in de vorm die de Singel in de 19e eeuw
heeft gekregen
0.05

vroeg voorjaar

onderhoud
vervanging

0.5

winter

zwerfvuil/papier ruimen

52

jaarrond

afvalbakken legen (*)

52

jaarrond

beschoeiing:

controle

en

zo

nodig

Algemeen
Reguliere maatregelen
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BIJLAGE 1
MINUTEN VAN

BESTEKKEN EN VOORWAARDEN VAN

AANBESTEDING,

1831-1837.

Stadsarchief III
Inventarisnummer 4293.: Minuten van bestekken en voorwaarden van aanbesteding, 1831-1837.
n. 198 (gereproduceerd voor zover relevant):
Conditien en Voorwaarden, volgens welke Heeren Burgemeesteren en Wethouders der stad Leyden
hebben besteed, en bij Cornelis Wassenaar wonende te Katwijk aan den Rhijn is aangenome het
omdelven van den geslegten Vestwal naast de Hoogewoerdspoort.
Art: 1
Deze grond bepaald zich tusschen de Singel en de binnenvestgracht, en strekt zich in de lengte uit
van de muur aan de Hoogenwoers Poort tot aan de beplanting welke op het andere einde gevonden
wordt.
Art: 2
De hoge wal tegen de poortmuur zal de aannemer van de ijpe boomen af doen aafwerken zoodat
dezelve met een flaauw en regelmatig talud afloopt. Op eene plaats zal in dezelve eene coupure
worden gemaakt zoo als zal worden afgebakend, de daaruitkomende specie zal almede op dit talud
worden gewerkt.
Art. 3
De docering langs de singel zal van het eene einde tot het andere zooveel worden verflaauwd dat
dezelve onder gelijke glooijing uit het water opgaat vallende van en tot vier.
Deze zelfde verflaauwing der docering moet ook doorgaan langs het nu reeds beplante gedeelte
waartoe in tijds het plantsoen van daar zal weg genomen worden.
Deze afwerking der docering zal geschieden door de overtollige aarde in de singel uittewerken,
zoodat de buitenlijn die kromme rigting verkrijgt welke de teekening aanwijst terwijl de punten van
de voormalige bastions zooveel moeten opgewerkt en ingehaald worden als staat afgebakend en de
teekening aanwijst.
Nog zal in de beide bogten langs de singel de grond zoovere die is afgebakend zooveel verder
worden afgewerkt of afgegraven en bijgeglooid terwijl de afkomende aarde almede in de singel mag
gestort worden volgens aanwijzing der Directie.
Art. 4
Voorts zal het geheele terrein worden omgedolven ter diepte van twee steek of volkomen vijf a zes
palmen niet mnder.
Dit delven moet geschieden met overleg en naar goede order zoodat de grond behoorlijk overal
worden losgemaakt. Kluiten worden gebroken en de grond goed door elkander gewerkt.
Bij deze omdelving moet de aannemer zorgen ten eersten, dat de twee minst zichtbare plaatsen
alwaar thans het riet boven groeit met de omdelving verbetere en die onvruchtbare bovegrond daar
of elders worde omgedoven en door betere vervangen.
Ten anderen, dat het terrein zelve over de gehele breedte zovel mogelijk tonnenrond worde gewerkt.
Ten derden, dat alle puinsteenen of ander onbehoorlijke stukken onder het delven worden
weggenomen en op een hoop bij elkander worden gebracht.
Art. 5
Nog zal de aannemer moeten rooijen zes ijpeboomen hem nader aantewijzen de wortels uitruimen en
de boomen ten zijnen voordeele kunnen wegvoeren.
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HERKOMST

AFBEELDINGEN

Afbeelding Bron
Voorblad
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.1a
3.1b
3.2
3.3
3.4

Collectie GAL (Gemeentelijk archief Leiden); 6322.7d
De Jong (De Jong, E. e.a., Eene aangename publieke wandeling; een schets van historische stads- en
singelparken, Zutphen 1997); p. 60
De Jong; p. 60
De Jong; p. 70
Collectie GAL; 7915.7
Collectie GAL; 7915.7b
Collectie GAL; 1384.5
Collectie GAL; 1384.10
Collectie GAL; 29329K.12
Collectie GAL; 12.29
Collectie GAL; 7915.11a
Collectie GAL; 7915.21a
Detail afb. 1.3
Detail afb. 1.6
Collectie GAL; 1384.3
Collectie GAL; 1384.9
Collectie GAL; 1384.9
Collectie GAL; 1384.9a
Collectie GAL; 29329K.11
Collectie GAL; 1384.6
Collectie GAL; 1384.8b
Collectie GAL; 1384.8a
Detail afb. 1.6
De Jong; p. 82
De Jong; p. 84
Collectie GAL; 16V.4
Collectie Foto- en Tekeningenarchief Rijksdienst Monumentenzorg
Collectie GAL; 29329H.6a
Collectie GAL; 29329H.6b
Collectie GAL; 29329H.8
Collectie GAL; 8636.4a
Collectie GAL; 6322.7c
Collectie GAL; 6322.8c
Collectie GAL; 16V.1
Collectie GAL; 6322.9a
Collectie GAL; 6322.7d
Collectie GAL; 7915.24g
Overzicht
Overzicht
Leiden).
Overzicht
Overzicht
Overzicht

open ruimten, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).
doorzichten en zichtassen, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente
sieraden, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).
entrees, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).
barrières, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).

Structuurplan heesters, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden)
Eindsituatie na kapfase 2, beplantingsplan Plantsoen, getekend door K. Jansen, gemeente Leiden, 1998.
Afgebeeld is de beplantingslaag.
Structuurplan heesters, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).
Afgebeeld is de beplantingslaag.
N. Robinson (N. Robinson, The Plan ting Design Handbook , Aldershot 1992, illustrations by Jia-Hua Wu);
p. 34, fig. 3.3a
Collectie GAL; 29329K.14
N. Robinson; p. 49, fig. 4.2
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Vervolg afbeeldingen
Afbeelding
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
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Bron
Foto Florapark Amsterdam, C. Cupido 2002.
N. Robinson; p. 128, fig. 8.1
Collectie GAL; 16U.3
Collectie GAL; 31310.1
Collectie GAL; 29329K.12
Collectie GAL; 29329K.16
Collectie GAL; 31310.14
Infoblad G r oeten uit het Plan t soen , uitgegeven door de dienst Milieu en Beheer Leiden i.s.m. Werkgroep
Beheerplan Plantsoen.
Collectie GAL; 72.5
Collectie GAL; 29329K.1T-2
Structuurplan bomen, getekend door C. Cupido, 2002 (ondergrond IB 98145, gemeente Leiden).
Visuele werking laanbeplanting, getekend door C. Cupido 2002.
Collectie GAL; 6328.4X
Collectie GAL; 6328.40
Collectie GAL; 6328.4J
Collectie GAL; 29329K.23B
Collectie GAL; 29329K.23A
Collectie GAL; 6328.12
Collectie GAL; 6328.8A
Foto buitenplaats Gliphoeve, C. Cupido, 2001.
Visuele werking solitaire boom, getekend door C. Cupido, 2002.
Collectie GAL; 29329K.1S
Foto Plantsoen Leiden, B.M. Tigchelaar, 2002.
Tuinjournaal ; periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting, maart 2002 (1).
Tom Wright and Mizuno Katsuhiko, Zen gardens; Kyoto’s nature enclosed , Kyoto 1997, 7 de editie, p. 37,
no. 32.
Profiel langs de rijbaan, getekend door C. Cupido, 2002.
Collectie GAL; 5302.2
Foto Plantsoen Leiden, B.M. Tigchelaar 2002.
Plankaart het Plantsoen, getekend door C. Cupido 2002.

