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Over bomen omhakken en knopen doorhakken
Smeltende ijskappen, verdwenen oerbossen, onze huismus? Waar
maken wij ons druk over, met ons Plantsoentje? In elk geval krijg ik
er hetzelfde gevoel bij: die bomen die in 3-5 jaar dood gaan en die
gletsjer die in 30-50 jaar geheel verdwijnt. Je voelt het gebeuren.
Want ja, veel van onze bomen zijn er binnen 3-5 niet meer.

* OPROEP *
Wie heeft zin en gelegenheid ons bestuur
te komen versterken?
Er komen verschillende portefeuilles
vrij, er is voldoende
gelegenheid uw eigen
expertise in te brengen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Peter
Donker van Heel,
telefoon 5143026.

Een rondgang door het park, samen met de gemeente,
veel leden en een groendeskundige, leverde een ontluisterend beeld op. Zie het verslag onder Stand van
groene zaken. Intussen is er geen uitzicht op nieuwe
bomen. Ondanks de harde afspraken die de Vereniging
Het Plantsoen met de gemeente Leiden had gemaakt,
gingen helaas in het afgelopen voorjaar de beloofde
heraanplant, de inboet, van bomen, heesters en vaste
planten conform de goedgekeurde plannen en nodige
vergunningen om onverklaarbare reden niet door.
Gezien de slechte staat van de oude bomen is het dit
plantseizoen extra dringend dat er wordt geplant. Wij
hebben gevraagd om minstens 20 nieuwe bomen: 31
maart 2007 is de deadline. Waarom moet het allemaal
zo lang duren, vraagt u zich wellicht af? Een boom is
zo geplant. Het argument van de gemeente is dat er
een juridische procedure is aangespannen in verband
met de monumentenvergunning. Zolang deze loopt
mag (wil) de gemeente geen actie ondernemen.

met de gemeente en de pers,
fondsenwerving, enzovoort).
Al met al een intensieve
klus. In de tweede plaats
komt er van de kant van de
gemeente geen enkel initiatief meer. De wethouder
heeft ons aangehoord maar
tot concrete acties heeft dit
niet geleid. Genoeg dus om
over te praten met elkaar op
onze aanstaande Algemene
Ledenvergadering op 18
januari 2007. Ik hoop dat
Eén van de bomen waar de
kruin in zeer slechte staat is.
ik u dan mag begroeten.
We zullen dan samen vaststellen wat ons te doen staat
om nieuwe aanwas van bomen en een nieuwe vijver te
Peter Donker van Heel, voorzitter
garanderen.

Stand van groene zaken
In de zomer heeft het bestuur samen met een aantal
leden en de verantwoordelijke mensen van de gemeente
een tweetal inventariserende wandelingen door het
Plantsoen gemaakt.

Bomen

Bij de laatste ALV heeft u het bestuur gevraagd in
2006 prioriteit te geven aan de vijver. In 2005 hebben
wij met zijn allen nog een mooi ontwerp gerealiseerd,
vooral dank zij Frank van Kalshoven van de gemeente
Leiden. Dit jaar is minder voortgang geboekt dan
we hadden gewild, mede omdat we niemand hebben kunnen vinden (ook niet na oproepen in deze
Nieuwsbrief) die de zaak zou willen trekken (contacten

De eerst wandeling ging in het bijzonder over de
bomen, het zwaartepunt van het beleid van onze vereniging. Ondanks de zorg van de gemeente voor de
bomen, moesten wij gezamenlijk constateren dat het
met veel bomen in het park toch niet goed gaat. Dat is
vooral te zien aan de kruin van de bomen: in veel gevallen was de bladerkroon in de top te dun. Dat wijst op
een beperkte levensduur. Andere bomen hadden last
van paddestoelen in de stam, ook al een slecht teken.
Met ongeveer 25 (!) bomen was het slecht gesteld. Van
ongeveer 12 bomen was het duidelijk dat ze of al dood
waren of dat ze op het punt stonden binnen afzienbare
tijd te gaan overlijden. De rest zal naar verwachting
binnen vijf jaar het loodje leggen. Bij de laatste groep
gaat het vaak over zeer oude bomen. Ter plaatse is
afgesproken dat de dode bomen zouden worden weggehaald en de bomen in zorgelijke staat zouden

Vierde Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 18 januari 2007 vindt de jaarlijkse ledenvergadering
plaats. De locatie is de gemeentekamer van de Oud Katholieke Kerk, hoek
Cronesteynkade/Zoeterwoudsesingel.
Behalve de gebruikelijke verenigingszaken zal er een kleine rondleiding in de
kerk zijn en is er een spreker uitgenodigd. De leden ontvangen binnenkort een
uitnodiging voor de ALV.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!



Dan de vijver

extra zuurstof etc. toegediend krijgen. Dat is inmiddels allemaal gebeurd. Gevaarlijk hangende en
dode takken zijn eveneens weggehaald. We hebben
afgesproken dat wanneer de nodige vergunningen
binnen zijn nog in dit najaar een twaalftal bomen zal
worden bijgepoot, conform het verjongingsplan. Als
die plannen opnieuw worden gedwarsboomd door
bezwaarschriften, zal dit werk helaas opnieuw moeten worden uitgesteld en zal het op zijn vroegst het
voorjaar van 2007 worden.

Struiken en vaste planten
De tweede wandeling, wat later in de zomer, betrof
de heesters en de vaste planten. Omdat ook deze
het afgelopen voorjaar niet zijn ingeboet, zal dit
in de maand oktober en november plaats vinden.
Afgesproken is dat de vaste planten en heesters
dichter bij elkaar zullen worden gezet om het park

sneller een groener karakter te kunnen geven. Deze
werkzaamheden zijn nu reeds gedeeltelijk uitgevoerd.

Afvalbakken
De in de nazomer beloofde afvalbakken zijn nog
steeds niet geplaatst. Voor een deel hangt dat af van
de nodige vergunningen, dat geldt voor plaatsen
waar nu nog geen afvalbakken staan maar waar ze
wel degelijk nodig zijn! Bij de ingangen naar het park
staan afvalbakken met een apart deel voor de hondenpoepzakjes. Deze bakken blijven in de meeste gevallen
staan. De andere bakken die nu in het park verspreid
staan, zullen worden vervangen door dezelfde soort,
maar zonder het deel met de hondenpoep zakjes. In
deze nieuwe bakken kan dus meer vuilnis. Nadat de
nodige vergunningen zijn afgegeven zullen elders in
het park ook de nieuwe afvalbakken worden bijgeplaatst, vooral bij bankjes waar nu geen afvalbak staat.

Wilt u ook lekker
kunnen wandelen,
spelen of genieten
in Het Plantsoen?
Vereniging Het Plantsoen
komt ook voor deze
wensen op. Wordt lid en
maak  7,50 over (meer
mag ook) op bankrekeningnr. 47.26.90.914
t.n.v. Vereniging
Het Plantsoen, te Leiden.
Wij verzoeken u om
bij “Mededelingen” uw
eventuele emailadres
te vermelden, zodat wij
u ook per email op de
hoogte kunnen houden.
Bij voorbaat dank.

“Heeft u een taakstraf ?”
Zo luidt meestal de eerste vraag als ik aankom met
mijn vuilnisgrijper en afvalzak om het vuil rondom
de plaats waar men zit of ligt te ontdoen van blikjes,
weedzakjes, drankflessen, kranten, zakdoeken, pizzadozen en wat al niet meer. Jong en oud stellen
telkens deze zelfde vraag. Ik antwoord vaak met “als
je iemand ziet die dit werk doet, ga je dus automatisch uit van een negatieve beweegreden. Kan ik het
werk dat ik doe, misschien ook vanuit een positieve
achtergrond doen?” “U bedoelt dat je het uit jezelf
doet?!” klinkt het dan verbaast. Ik kan me niet voorstellen dat het leuk is om in de troep van iemand
anders te zitten.
Gelukkig kunnen veel mensen de in het Plantsoen
geplaatste (extra) vuilnisbakken vinden maar helaas
lang niet iedereen. De gemeente Leiden heeft een
afspraak gemaakt met De Zijl Bedrijven over het
legen van de vuilnisbakken op werkdagen en bij hoge
uitzondering gebeurt dit ook op zondagmorgen. Maar
meestal zijn de vuilnisbakken op vrijdagavond al overvol. Helaas heeft de gemeente verzuimd om het zwerfvuil te
“Vooral bij de banken liggen veel flesjes, betrekken bij het legen van de afvalbakken. Het gevolg is dat
peuken en blikjes”.
dit zwerfvuil zich ophoopt zonder dat onze stedelijke overheid
zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Gelukkig hoef ik het werk
niet alleen te doen, veel mensen rapen gedurende de dag het
vuil op dat ze tegenkomen. Maar ik blijf me verbazen over de
hoeveelheid vuilnis die ik ’s avonds dan weer tegenkom.
Datzelfde geldt voor de hondenpoep, hoe vaak ik tijdens
het verzamelen van het vuil niet in de hondenpoep sta,
is ongehoord. Als ik mensen hier op aanspreek, krijg ik
meestal een grote mond terug ongeacht leeftijd of sexe.
Onvoorstelbaar. Zelfs in een ontspannen omgeving als het

Plantsoen is normaal omgangsgedrag vaak ver te zoeken.
Uit de krant begrijp ik dat Leiden behoort tot de gemeente
met het minste openbare groen in de stad. Gelukkig is
met de inzet van onze Vereniging Het Plantsoen het park
weer mooi en toegankelijk geworden. Het wordt de hele
dag door iedereen gebruikt. Toch blijft het Plantsoen een
klein en kwetsbaar park, juist omdat er dagelijks zo veel
mensen gebruik van maken. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor, gebruikers en omwonenden!
In die gesprekjes stuur ik het met opzet het gesprek op
ieders verantwoordelijkheid en soms zie ik dat het effect
heeft. Als ik de volgende keer dezelfde groep tieners weer
zie en hoor: “we ruimen het echt zelf op hoor menneer!”.
Ik merk wel dat ik al pratend met jongeren tussen de 11
en 20 jaar vaak tot leuke gesprekken kom, gesprekken
die ik anders nooit zou hebben gehad. Zoals met een stel
jongens tussen de 11 en 13 jaar die zich rot schrokken toen
ik langskwam terwijl ze jointjes aan het roken waren en
sommigen zo stoned waren als een garnaal. Ik praatte met
ze wees ze op het feit als ze dat vaker in de week jointjes
roken het gevolg dan kan zijn dat hun hersens zich niet
goed kunnen ontwikkelen en dat ze dan zo dom blijven als
ze op dat moment zijn. Kortom ik voel me af en toe een
buurtopbouwwerker. Soms ontdek ik inbrekerswerktuigen
die klaar liggen voor de volgende klus en ik verbaas me
over het feit dat je je gebruikte maandverband gewoon uitdoet en op het gras laat liggen.. moet kunnen, toch?
Klein en kwetsbaar is het park. Maar als iedereen zijn
steentje bijdraagt, dan kunnen wij als bestuur van de
vereniging verder afspraken maken met de gemeente over
zwerfvuil, bomen en opengevallen gaten in de beplanting.
Mart van der Sterre

