Stand van groene en andere zaken.
De zomer voorbij, de bladeren prachtig
gekleurd. Na een voorjaar en zomer waarin
door vele bezoekers maximaal gebruik
werd gemaakt van het Plantsoen, genieten
we nu van een schitterend najaar. En om
het park in een goede staat te behouden
heeft het bestuur nog steeds regelmatig
contact met de Gemeente. In mei is een
rondgang gemaakt door het park met de
Gemeente en de heer Van Eck van
Boomtotaalzorg. Een paar punten kwamen
toen naar voren:
Zo is onder andere besloten de platanen te
gaan controleren op mogelijke aantasting
door Massaria.
In de zomer van 2007 werd in Sittard de
eerste Nederlandse plataan aangetroffen
die was aangetast door de Massariaziekte.
Sindsdien is in verschillende Nederlandse
steden de aantasting vastgesteld. De
Massariaziekte wordt veroorzaakt door een
schimmel die wel de Massaria platani werd
genoemd. De ziekte veroorzaakt een snel
optredende houtrot in takken van platanen,
met takbreuk als gevolg. Het is daarom
zaak de bomen met regelmaat te
controleren. Bij één van de bomen is
inmiddels inderdaad deze ziekte
geconstateerd. Om gevaarlijke situaties te
voorkomen is bovendien bij alle platanen
dood hout verwijderd. In de naaste
toekomst zullen deze bomen met regelmaat
worden onderzocht.
De vleugelnoot, naast het pad tussen de
Kraaierstraat en de Rijnstraat is
onderzocht. In het rapport van
Boomtotaalzorg wordt geadviseerd om uit
veiligheidsoverwegingen de boom binnen
een jaar te verwijderen. De Gemeente heeft
aangegeven ter vervanging een grotere
maat boom terug te willen plaatsen dan
normaal gebruikelijk is. Maar hoe mooi en
groot ook, het zal lang duren voor er weer

een zo prachtige beeldbepalende boom
staat.
Ook de zilverlinde, naast de vleugelnoot,
(zie foto) verkeerde in zorgwekkende
toestand. Extra voeding met kunstmest die
in de grond is geïnjecteerd, heeft de boom
gelukkig een positieve stimulans gegeven.
Toch zal de kroon van de boom nog voor
de kerst flink worden gesnoeid.
De nieuwe aanplant is dit jaar goed
aangeslagen. Wel is de es naast de plek
van de voormalige vijver helaas door
vandalen “onthoofd” (evenals Venus van
het Kunst Uitschot Team). De es zal
worden vervangen (het hoofd van Venus is
inmiddels terecht, maar ons is nog niet
bekend wat hier verder mee zal gebeuren).
En tot slot verheugt het ons u te kunnen
berichten dat het overleg met betrekking
tot de aanleg van een vijver op de plek
waar ook in het verleden de vijver heeft
gelegen, weer is opgevat.
Annemarie de Vries-Termijtelen

Donderdag 22 januari 2009 wordt
weer de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Wij
nodigen u nu alvast uit om deze
vergadering bij te wonen. Als u
punten heeft voor op de agenda
horen wij dat graag tijdig van u op
genoemd emailadres. U ontvangt
voor deze vergadering nog een aparte
uitnodiging, maar houdt u alvast uw
agenda vrij!
Mailadres: hetplantsoen@gmail.com

Vereniging het Plantsoen bouwt aan
website.
Onlangs heeft het bestuur het initiatief
genomen tot een website van de
Vereniging. Het plan is om op de site met
name historische en botanische
achtergrondinformatie over ons mooie park
te zetten. We willen oud beeldmateriaal
verzamelen en voor het brede publiek
toegankelijk maken. En daarnaast uiteraard
ruimte voor actuele ontwikkelingen: Hoe
staat het met de bomen en met de vijver?
Hoe lopen de gesprekken met de
gemeente? En tot slot aankondigingen van
activiteiten in en rond het park, zoals de
'Dag van het Park', en verslagen van
bijeenkomsten. Met het oog op dit alles wil
het bestuur het volgende aan de leden
vragen: Wie zou willen helpen met het
verzamelen en ordenen van informatie,
m.n. historisch (beeld)materiaal? En wie
met het up to date houden van de website?
En tot slot: Heeft u (professionele)
ervaring met het bouwen van websites
en wilt u uw diensten aanbieden (liefst
gratis)?
Mail met hetplantsoen@gmail.com of bel
met Nico van der Perk: 06 14441524.

De Vereniging het Plantsoen vroeg met
een wervende stand vol historische foto’s
aandacht voor haar activiteiten.Voorts
konden belangstellenden aan de hand van
door de gemeente beschikbaar gestelde
wandelkaarten ‘een uurtje bomen’ na
afloop een mooie stadswandeling maken.
Het Buurtcommité zorgde voor de
inwendige mens door lekkere hapjes en
koude drankjes rond te delen, alles onder
de gezellige begeleiding van de band
Tondogz.
Voor de nodige lichaamsbeweging kon
men terecht op de Jeu de Boulesbaan waar
onder leiding van een echte “Helebouler”
een heuse competitie gespeeld kon worden.

BETALINGSHERINNERING
CONTRIBUTIE 2008
Er zijn nog steeds leden die niet hebben
voldaan aan hun contributieverplichting
voor het jaar 2008.
Langs deze weg verzoek ik deze leden
alsnog € 7.50 te storten op onze
rekening bij ABN AMRO nummer
47.26.90.0014, onder vermelding van
‘contributie 2008’.
Ton Overdijk, penningmeester

Dag van het Park.
Op zondag 8 juni organiseerde de
Vereniging het Plantsoen in samenwerking
met het Buurtcommité haar jaarlijkse Dag
van het Park. De afd. Groen van de
gemeente onder leiding van Paul Verhoog
zorgde er voor dat het park er op haar
mooist uit zag; het fantastische weer deed
de rest.

Onder de jeugd zitten al een paar ware
talenten! Kinderen konden zich verder
laten schmincken waarbij nu eens niet de
meiden vooraan stonden maar kleine
voetbalfans om zich te hullen in de kleuren
van hun EKvoetbal helden!
Renée van Riessen
Foto’s Daniëlle v.d. Burg

