Jaarverslag 2020
Buurtfeest
Normaal gesproken zou hier een verslag over dit feest staan. Maar wegens corona is het niet doorgegaan.
Evenmin zijn er andere evenementen in het Plantsoen doorgegaan. Niets kon er worden georganiseerd,
wèl ging iedereen doen wat nog wel mocht, namelijk wandelen en fietsen. Terrasjes waren ook dicht, men
streek dus neer op de paden en gazons van het Plantsoen, en coronaregels werden vaak genegeerd.
Bovendien was de ronde langs het Singelpark populair, wat resulteerde in extra publiek ook hier. De druk
op het Plantsoen en op de handhaving was enorm.
Beheer, overleg met de Gemeente Leiden. Zoals gebruikelijk is er contact geweest over het onderhoud
Verslag van de rondgang Plantsoen op 23 juli 2020:
Paul Verhoog en Sander de Jeu gaven aan dat het Plantsoen in 2021 op de rol staat voor groot onderhoud.
Uitgangspunt is zoveel mogelijk behoud van oude bomen (‘respect voor de eeuwelingen’). Er staat er dan
ook niet één op de nominatie om gekapt te worden. Verder gaven zij aan dat de bomen van het Plantsoen
er bijna allemaal goed bij staan. De enkele recent aangeplante boompjes die niet tot leven zijn gekomen
zullen worden verwijderd.
Net als vorig jaar komt ook nu de handhaving ter sprake. De vraag aan Paul Verhoog of banden tussen
bomen die voor balanceeroefeningen worden gespannen, schadelijk zijn, antwoordt hij bevestigend.
De reusachtige vleugelnoot met daarachter de oude zilverlinde doen het prachtig. Zoals alle oude bomen
worden ook deze jaarlijks geïnspecteerd. Ze vertonen nog geen tekenen dat ze aan hun eind zijn. In 2021
zal bij beide bomen wel kroonreductie plaatsvinden om het gewicht te verlagen en daarmee te voorkomen
dat ze topzwaar worden. Bij de linde wordt er steeds voor gezorgd, dat die bij eventueel omwaaien niet de
huizen raakt.
Richting volière staat de prachtige mammoetboom. Ondanks zijn enorme hoogte nog maar een jong
exemplaar. Dicht daarbij staat een kleine watercypres, niet te verwarren met de moerascypres, waarvan er
ook enkele in het Plantsoen staan. Een watercypres houdt van de waterkant en vormt vaak een breed,
zichtbaar knokig wortelstelsel. De vorig jaar door Rinny Kooi benoemde en geplante ‘Leidse taxus’ had het
in het begin wat moeilijk, maar doet het steeds beter. De grote kastanje voor de school heeft last van
kastanjebloedingsziekte. Bij de onderhoudsbeurt zal de gemeente de zieke delen en de dode takken
eruitzagen. De grote plataan voor de school heeft wat last van de schimmelziekte massaria. Dit kan
plotselinge houtrot en takbreuk veroorzaken. De gemeente houdt dit scherp in de gaten. De ginkgo bij het
monument staat er prachtig bij.
Terug vanaf de fontein richting Plantage staat de grote paardenkastanje, waar op de bladeren duidelijk de
pokken van de galmug zichtbaar zijn. De boom heeft daar geen last van. De grote paardenkastanje bij de
bocht vertoont hier en daar een roestkleur in de bladeren vanwege de mineermot, maar dat heeft vrijwel
iedere kastanje. De kleine mammoetboom daar dichtbij doet het uitstekend. Op de plek waar eerst de

grote kastanje stond, komt een gewimperde linde. Deze dankt zijn naam aan ‘naaldjes’ aan de bladeren,
waardoor die er ‘gewimperd’ uitzien. Verder richting Plantage komen langs de bewoonde plataan in het
oeverperk, met daarna de reusachtige, ongeveer in 1860 aangeplante Canadese populier, de grootste in
Leiden. Even verder de eerbiedwaardige plataan, die al in 1836 is aangeplant, maar nog steeds zeer vitaal
is. Dicht bij de straatkant staat de jonge Anna Paulowna boom, die meestal bloeit voordat hij in blad komt.
Rond de Wilhelminalinde dicht bij het Levendaal zijn taxusstruiken geplant in plaats van de door de
buxusmot vermoorde buxusstruiken. In de bocht staat nog het bijzondere amur kurkboompje, dat ook
goed is aangeslagen.

Website.
Voor de website van de vereniging, www.hetplantsoen.nl is 2020 een rustig jaar geweest. Deze regelmatig
bezochte site werd in 2020 met name benut om stukken van de ALV en nieuwsbrieven te publiceren. Ook
werd voldaan aan ANBI verplichtingen door een beleidsplan 2020 op de site te plaatsen dat veel
overeenkomsten vertoonde met het beleidsplan van 2019.

Financiën-ledental
Om redenen die wij liever niet hadden gezien, is de financiële positie van de Vereniging Het Plantsoen zeer
gezond te noemen. Met een aantal van 169 bleef het ledenbestand van de Vereniging Het Plantsoen mooi
stabiel. Van deze 169 leden voldeden er 164 hun contributie. Er waren in 2020 nog twee nabetalingen voor
2019. Omdat het boekjaar als was afgesloten, tellen deze in de jaarrekening mee voor 2020.
Gezien de pandemie heeft het bestuur besloten af te zien van de wijnactie van Henri Bloem over 2019 (te
factureren in 2020). Over het jaar 2020 hopen we de bijdrage weer te kunnen ontvangen.
De uitgaven kwamen uit op € 924,30, aanzienlijk lager dan in 2019 door het niet doorgaan van het
buurtfeest, dat wij normaal gesproken organiseren in samenwerking met Stichting Buurtcomité Hoge
Woerd. De grootste uitgave heeft betrekking op de printkosten voor de nieuwsbrieven. Op portokosten
wordt bespaard doordat de bestuursleden zelf de nieuwsbrieven bezorgen.
Nieuwsbrieven – er waren er 2, een in augustus en een in november.
Bestuur- dit jaar kwam het bestuur 2 maal regulier bijeen, plus 3 x met een beperkte wisselende groep na
de corona-uitbraak. Daarnaast waren er contacten met de gemeente evenals met het Singelpark. Er waren
geen voorbereidingen voor het buurtfeest.

