Op 7 juli heeft de jaarlijkse rondgang door
het Plantsoen plaatsgevonden met Mieke
v.d. Ven en Paul Verhoog van de
gemeente, Henk van Scherpenzeel van
Boomtotaalzorg en 2 leden van ons
bestuur. Het vorig jaar betrof onze grootste
zorg de massaria ziekte onder de platanen,
maar dit jaar bleek de conditie van de
platanen prima. Wel moet er blijvend
gecontroleerd worden en waar nodig wordt
het dode hout uit de toppen van de bomen
verwijderd.
Een aantal andere bomen bleek echter in
slechte staat: een rode beuk in de
omgeving van de vogelkooi zal dit jaar
gekapt gaan worden. Een tweede rode
beuk in de naaste omgeving is er slecht aan
toe maar getracht zal worden de boom
door verbetering van de groeigrond te
redden.
De vleugelnoot is flink gesnoeid. Het is de
planning binnen een jaar eenzelfde, al wat
forsere nieuwe boom alvast in de
omgeving van de oude boom te planten.
De 2e monumentale boom op dit grasveld,
de zilverlinde, blijkt ondanks goede zorgen
en verbetering van de bodem nu zwam te

hebben. De boom zal nogmaals worden
gesnoeid.
Behalve voor de bovengenoemde rode
beuk is inmiddels ook een kapvergunning
aangevraagd voor één van de 3 jonge
moerascypressen t.o. Plantsoen nr. 31 en
voor de dode esdoorn t.o. Plantsoen nr. 9.
De gekapte bomen zullen op korte termijn
vervangen worden door respectievelijk een
nieuwe rode beuk en een rode esdoorn. De
moerascypres zal vanwege het zicht op de
singel niet worden vervangen.
Wat betreft de waterlelies: vrijwel geheel
verdwenen gaan we een jaar afwachten in
de hoop dat ze zich vanzelf zullen
herstellen. Omdat de singel nu zo diep is
zal het echter moeilijker zijn voor de lelies
om te overleven.
En...wist u dat we een walnoten boom met
prachtige noten hebben?
Alles bij elkaar ziet het park er goed uit en
heeft het de afgelopen zomer weer meer
dan ooit een rol gespeeld bij de recreatie
van vele Leidenaren.
Annemarie de Vries-Termijtelen

Met plezier kijken we terug op een geslaagde buurtborrel in het Park. Velen hebben op zondag 14 juni genoten van
de gezelligheid en het mooie weer. Weer meer mensen dan het voorgaande jaar waren aanwezig waardoor dit een
prima manier blijkt om met elkaar in contact te komen en….. ter plekke hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld!
Veel dank aan alle vrijwilligers van SSR, Libertas Leiden voor het uitlenen van hun spelenkar en de begeleiding,
de leden van het Buurtcomité en u voor uw aanwezigheid.

Leiden Promenade en het Plantsoen,
“Langs de singels ten noorden en oosten
van de Leidse binnenstad bruist het van de
activiteit. Ongemerkt verrijst hier een
nieuwe hippe culturele, creatieve wijk
naast de oude binnenstad: het Quartier
Leyden. Een wijk vol theater, film, muziek,
beeldende kunst, design, hippe winkels en
creatieve bedrijvigheid”. Dit staat te lezen
op de website
http://creatievestadleiden.blogspot.com.
Een van de bestuursleden van de
Vereniging het Plantsoen stuitte toevallig
op deze tekst op internet. Een mooi plan,
maar wat heeft het met ons mooie
stadspark te maken? Dat bevindt zich toch
niet in dit Noordoost kwadrant van de
binnenstad? Quartier Leyden loopt
grofweg vanaf het station langs de singel
oostwaarts tot de Meelfabriek, plus de
nieuwbouwwijk Nieuw Leyden. De tekst
op de blogspot vervolgt: “...Aan elkaar
verbonden door de 'Leiden Promenade':
een nieuw markant zes kilometer lang
vrijliggend wandel- fiets en skatepad aan
de binnenkant van de singels”. Toen sloeg
het enthousiasme van het bestuurslid om
in bezorgdheid. Een wandelpad langs de
binnenkant van de singels. Mooi! Maar
een fietspad of een skatepad? Door de
Hortus, door Het Plantsoen? Mooi niet!
Het bestuur van de vereniging heeft zich

voorgenomen om de discussie hierover op
ambtelijk niveau verder te volgen en, waar
dat kan, te beïnvloeden. De gemeenteraad
is reeds akkoord met het “Programma
Binnenstad”, waarin wordt gesproken
over een “wandel, skate en mogelijk fietspromenade”. De precieze invulling staat
dus nog niet vast. Het bestuur houdt de
vinger aan de pols. Wordt vervolgd...
Voor meer info over Quartier Leyden zie:
www.slideshare.net/jmaters1/quartierleyden-presentatie. En over het
“programma Binnenstad” zie:
http://gemeente.leiden.nl/projecten/bou
wenaandestad/programma-binnenstad.

Bijdrage van Nico van der Perk

BETALINGSHERINNERING CONTRIBUTIE 2009
Er zijn nog steeds enkele leden die niet hebben voldaan aan hun contributieverplichting voor
2009. Langs deze weg verzoek ik deze leden alsnog € 8,50 te storten op onze rekening bij
ABN AMRO nummer 47.26.90.914, onder vermelding van ‘contributie 2009’. Indien er enige
twijfel bestaat over de verplichting, dan even melden via ons e-mailadres:
hetplantsoen@gmail.com Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: Uw (extra) financiële bijdrage is voor ons een steun
in de rug. Met uw bijdrage steunt u immers de vereniging haar doelen na te streven, namelijk:
het herstel, behouden en beschermen van het Leidse stadspark Het Plantsoen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ton Overdijk, penningmeester

