
VOORJAARSWANDELING
Op zondag 16 mei om 9 uur verzamelde 
een groepje belangstellenden zich bij de 
Wilhelminaboom, om samen met de heer 
Frits van der Sluis een voorjaarswandeling 
in het Plantsoen te maken. Onze gids had 
ons ook op de ALV al gewezen op de grote 
variatie aan vogels die wij hier zouden 
kunnen tegenkomen. Wij zagen natuurlijk 
merels, koolmezen, kauwtjes en 
houtduiven, maar daarnaast ook 
halsbandparkieten, een vlaamsegaai en 
gierzwaluwen. In het water zwommen de 
waterhoentjes, futen, eenden, zwanen en 
meerkoetjes, wij hoorden de vink en de 
heggemus. Aangevuld met de enthousiaste 
verhalen van de heer Van der Sluis was dit 
een heel geslaagde wandeling.  

RONDGANG
Op 17 juni hielden 2 vertegenwoordigers 
van de gemeente, 2 bestuursleden en een 
belangstellend lid, een rondgang door het 
Plantsoen. Vastgesteld werd dat het park er 
prima en goed verzorgd uit ziet. Het gras is 
behandeld met koemest, het huidige 
bomenbestand is stabiel, de vaste planten 
doen het over het algemeen goed. Wel was 
er weer een jonge boom, een els langs de 
waterkant, door vandalen vernield. Deze 
boom is inmiddels vervangen. 
Dit najaar is bovendien helaas één van de 
witbloemige kerspruimen, in de 1ste bocht 
van het Plantsoen, bezweken aan 
ouderdom en zwammen. Over vervanging 
van deze boom moet nog worden 
gesproken.

Tijdens de rondgang zagen wij één van de 
oude schildpadden, die wij na het baggeren 
verloren waanden, weer op een stronkje in 
het water zitten!

OVERLAST
Enige groepen bewoners van het Plantsoen 
hebben schriftelijk klachten ingediend bij 
Gemeente en Politie over overlast, 
veroorzaakt door jongeren, in de avond en 
nachtelijke uren. Ons bestuur heeft 
besloten deze klachten, tevens door middel 
van een schrijven aan Gemeente en Politie, 
te ondersteunen, daar het niet alleen 
overlast door lawaai betreft, maar de 
overlastveroorzakers tevens met zeer 
weinig respect met het park en de 
beplanting omgaan. Een overleg met 
Gemeente, Politie en Plantsoenbewoners 
vond plaats op 21 oktober. Ook de 
Vereniging was op dit overleg 
vertegenwoordigd. Een kleine werkgroep 
van bewoners zal mogelijke acties ter 
bestrijding van de overlast, in samenspraak 
met Gemeente en Politie, verder 
uitwerken.

BUURTBORRELVooraankondiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 27-1-2011 in 
Wijnkoperij Bloem op het Levendaal. U ontvangt voor deze vergadering nog een 

aparte uitnodiging, maar houdt u alvast uw agenda vrij!!



BUURTBORREL
Op zondag 13 juni was het weer zover: tijd 
voor de jaarlijks terugkerende borrel 
georganiseerd door uw vereniging in 
samenwerking met het buurtcomité. 
Dankzij een bijdrage van de gemeente zag 
de aankleding er dit jaar zeer professioneel 
uit:  partytafels met stijlvolle witte 
tafelkleden en riante zitjes. Het eten en 
drinken werd al vanouds verzorgd door het 
buurtcomité. Naast de inmiddels bekende 
gezichten van de band Tondogz, de leden 
van Libertas Leiden met hun vrolijke kar 
met tientallen spelen, de studenten van 
SSR (wat een mooie geschminkte 
gezichtjes), en het springkussen was er dit 
jaar voor de allerkleinsten poppenkast- 
speler Fritsie Duikelaar. En het waren niet 
alleen de kleintjes die volop aan het 
genieten waren!

SINGELPROMENADE
Graag maken wij u attent op een nieuw en 
leuk boekje over de Singelpromenade die 
o.a. ons mooie Plantsoen aandoet: De 
Leidse binnenstad wordt al sinds eeuwen 
begrensd door singels. Aan de binnenzijde 
liep de stadsmuur. Tot de 18e eeuw was die 
muur nodig als verdediging tegen de 
vijand, maar gaandeweg waren muren niet 
meer bestand tegen kanonnen. Naarmate 
de stad meer ruimte nodig had, werden de 
muren gesloopt in de 18e en 19e eeuw. In 
Leiden is er een duidelijke verdeling in de 
bebouwing die ervoor in de plaats kwam; 
terwijl in het zuiden en westen vooral 
stadsparken werden aangelegd, werd de 
ruimte in het noorden en oosten gevuld 
met industrie en begraafplaatsen. 

Prokwadraat Marketing en Events heeft in 
het kader van de Week van de 
Geschiedenis in oktober een wandelboekje 
langs de singels uitgegeven onder de titel 

“Singelpromenade”. De 
route is een afwisselende 
wandeling door groene 
parken (hieronder 
uiteraard het Plantsoen), 
langs indrukwekkend 
industrieel erfgoed en 
verrassende stads- 
vernieuwing. De 

deelnemers lopen niet altijd langs de stads-
grens; hier en daar worden zij binnendoor 
geleid, om hen deelgenoot te maken van 
een mooi of interessant plekje. Het boekje 
is sinds kort verkrijgbaar in de Leidse 
boekhandels. 

    
BETALINGSHERINNERING 
CONTRIBUTIE 2010

Er zijn nog enkele leden die niet hebben 
voldaan aan hun contributieverplichting 
2010.
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 ‘contributie 2010’. 
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
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