Op zaterdag 8 juni zal Rinny Kooi een rondleiding geven langs bomen en planten in het
Plantsoen. We verzamelen om 11 uur bij de Wilhelminaboom ( zie foto hieronder), aan de
ingang van het Plantsoen aan de Levendaal-Plantage-zijde.
Rinny is docent aan de Universiteit Leiden en onder andere deskundige op het gebied van
bomen en veldbiologie. Zij heeft in haar vakgebied vele sporen verdiend en we zijn heel blij dat
ze bereid is deze wandeling met ons te maken. Rinny is lid van onze vereniging.
de herstelperiode was er veel contact tussen
gemeente en vereniging.
Naast de vernieuwing en verbetering van bodem,
beplanting en bomen is er nog een belangrijk
wapenfeit voor de vereniging te melden: het
terugplaatsen van een vijver met fontein op de plaats
waar ten tijde van de renovatie de vijver verdween.
Tien jaar Vereniging Het Plantsoen
In december 1998 werd door de gemeente een start
gemaakt met de renovatie van het Plantsoen. Door
rigoreus afgraven was het resultaat echter zodanig dat
de renovatie aanzienlijk meer kwaad dan goed heeft
gedaan. Met de gemeente werd overeengekomen dat
in samenwerking met een onderzoeksbegeleidingscommissie bestaande uit verontruste
bewoners, een onderzoek zou worden gedaan naar
de staat van bodem en bomen. Na een grondig
onderzoek door Boomtotaalzorg werd Pius Floris
ingeschakeld om voorgestelde verbeteringen aan te
brengen.
Op 20 juni 2003 is vervolgens, op initiatief van Peter
Donker van Heel en Mart van der Sterre en met steun
van meer dan honderd belangstellenden, de
Vereniging Het Plantsoen opgericht, zodat de
gemeente voortaan niet meer om de wensen van
bewoners heen zou kunnen.
Na een trage start van het herstel is in 2005 een
beheerplan voor 15 jaar vastgelegd door de
gemeente. De beplanting is drastisch gewijzigd
conform een historische analyse (Het Plantsoen ontwikkelingsgeschiedenis door B.M.Tichelaar).
Daarnaast zijn vernielde of verouderde bomen gekapt
maar is er vooral ook veel aangeplant, zodat anno
2013 het Plantsoen er prachtig bij staat. Gedurende

Naast de activiteiten die het welzijn van het Plantsoen
beogen, is de vereniging steeds meer gaan
organiseren voor haar leden. De vereniging levert een
belangrijke bijdrage aan de organisatie van de
jaarlijkse buurtborrel en de ALV in januari wordt
gehouden op een practische maar vooral ook
gemoedelijke locatie bij wijnhandel Henry Bloem. Hier
wordt na afloop van de meestal erg goed bezochte
vergadering nog lang nagepraat bij een heerlijk glas
wijn. Daarnaast wordt jaarlijks voor de leden een
excursie voor natuurliefhebbers georganiseerd.
Het ledental is inmiddels gestegen tot bijna 170. Het is
verheugend na 10 jaar te kunnen concluderen dat de
vereniging groeiend en bloeiend is!

Vroeg in het voorjaar werd de fontein in de vijver
overvallen door flinke vorst

De Stichting Vrienden van het Singelpark heeft
toegezegd op de Buurtborrel van 23 juni aanwezig te
zijn om het project verder toe te lichten.

Als u vermoedt dat wij uw e-mailadres nog niet
hebben, wilt u dat dan aan ons doorgeven door een
mail te sturen naar hetplantsoen@gmail.com?

Inmiddels is alles klaar voor een mooi seizoen

Betalingsherinnering contributie 2013
Er zijn nog leden die niet hebben voldaan aan hun
contributieverplichting voor 2013. Vriendelijk verzoek
€ 8,50 te storten op onze rekening bij ABN AMRO
nummer 47.26.90.914, onder vermelding ‘contributie
2013’. Indien u twijfelt over de verplichting, mailt u ons
dan via: hetplantsoen@gmail.com. Wij zullen dan zo
snel mogelijk reageren. Dank voor uw medewerking.

Singelpark.
Het Singelpark is een plan dat vorig jaar op initiatief
van een groep inwoners van de stad in samenspraak
met de gemeente Leiden is ontwikkeld. Het is de
bedoeling dat de Leidse singels in de toekomst een
ononderbroken, zes kilometer lang park gaan vormen.
Het park moet de mogelijkheid bieden al wandelend,
varend of schaatsend de stad rond te gaan. Het water
van de Singels is het uitgangspunt. Ter weerszijden
moet een aantrekkelijk wandelpad komen waarbij
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het
bestaande en nog te realiseren groen.
Het zijn ambitieuze plannen, die pas over vele jaren
gerealiseerd kunnen worden. Obstakels genoeg: de
Eon- dam in de Maresingel, de Meelfabriek (waar een
onderdoorgang moet komen), de passages van de
verschillende toegangswegen de stad in zoals bij de
Hoge Rijndijk en bij Molen de Valk. Het vorig jaar
goedgekeurde plan gemaakt door twee
architectenburo’s ziet er mooi uit. Een en ander is
goed te bekijken op de website :
www.singelparkleiden.nl. Bereidheid van onze
vereniging mee te denken met het project is door de
Stichting Vrienden van het Singelpark, die het geheel
draagt, zeer op prijs gesteld. Voorlopig staan er geen
concrete plannen voor het Plantsoen of de Singel op
stapel waar we binnen de vereniging en omwonenden
over moeten nadenken.

Steun Vereniging Het Plantsoen en koop uw wijn bij
Henri Bloem, Levendaal 98. Het enige dat u hoeft te
doen bij aankoop van uw wijn is melden dat u lid bent
van onze vereniging. Ernst ten Haaf van Henri Bloem
vertelt u graag meer over de wijnactie voor onze
vereniging.

Het samenscholingsverbod is opnieuw van kracht.

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING
De jaarlijkse buurtborrel vindt dit jaar plaats op zondag 23 juni 2013 ter hoogte
van Plantsoen 55-57 van 15:00-18:00 uur.
Een gezellig feest voor jong en oud, klein en groot. Geniet van allerlei leuke
kinderattracties, demonstraties, lekker eten en drinken en allerhande muziek!
Kom luisteren naar gelegenheidskoor ‘Dingen en Co’, Klezmerband ‘Di Krenitse’
en Band ‘The Cannonball Johnsons’!!

