
WELKOM 
in ons park 
We genieten allemaal van het park. Laten we dit niet elkaar 

zo houden door ons aan de onderstaande (park)regels en de 

APV te houden. 

(1) • Houd rekening met elkaar) Rond het park wonen mensen. 
G,j, tr hun or,a(y en veroorzaak geen (geluids)overlaSt. 

• Drink geen alcoholhoudende drank in het park. Da h verbodeit, 

• Draag geen aangebroken nessen. blikjes en dergelijke met 
akoholhoudende drank bij je. D,t is verboden. 

Speel geen versterkte muziek af. 

Ruim hondenpoep op. 

Neem je afval bij voorkeur mee naar huis. 
Ah dat met kan, gooi het dan in een openbare afvalbak, 

C) • Hoge nood? Maak gebruik van een openbaar toilet. 
Check de Hogehood app voor een toilet in cie buurt.  

Samenvatting voor de snelle lezer: 
Welkom, maak geen troep, drink geen akohol en houd rekening 
met de omwonenden. Dankjeweft 

VER 0ENIGING 

LANTS°E  

DE OXFORD BOOM 

In het talud van de Singel, nabij de Volière, staat sinds 
enige tijd een nieuwe boom. 
Het is een haagbeuk, aan de gemeente Leiden 
geschonken door de gemeente Oxford ter viering van de 
al 75 jaar bestaande stedenband. 
De boom werd feestelijk ingewijd op 5 mei door de 
onthulling van een plaquette. 
Er waren toespraken van burgemeester Lenferink en 
van de voorzitter van het zustercomité, John 
Chipperfield. De ceremonie werd opgeluisterd door de 
muziek van The Liberation Band. 

HOERA, GEDRAGSREGELS 
Al jaren hebben we gepleit voor 
gedragsregels in het park, waardoor, onder 
meer het afspelen van versterkte muziek en 
het gebruik van alcoholische dranken 
beteugeld zouden kunnen worden en 
activiteiten die schadelijk zijn voor het park 
zouden kunnen worden geweerd. 
Nu staat er een vriendelijk ogend bord, dat de 
nodige bescherming aan het park kan bieden 
en kan zorgen voor meer rust voor 
omwonenden op drukke zomerse dagen én 
nachten. 
We zijn er blij mee, al is het jammer dat 
expliciete regels over het gebruik van 
barbecues (in andere steden gebruikelijk) en 
het spannen van touwen tussen bomen om 
gymnastische oefeningen aan te doen, 
ontbreken. 
We gaan er natuurlijk wel van uit dat de 
handhavers hun best zullen (blijven) doen om 
schadelijke handelingen te verbieden. 



WATEROVERLAST AAN HET 
PLANTSOEN. 
Sinds 2019 is een werkgroep Wateroverlast 
Plantsoen&4-de Binnenvestgracht actief 
geweest. Aanleiding was de voorbereiding van 
herbestrating van de 4-de Binnenvestgracht, die 
inmiddels is afgeblazen mede om budgettaire 
redenen. De werkgroep heeft volgende acties 
uitgevoerd: 

Er is enquête gehouden onder de bewoners, 
waaruit naar voren komt dat wateroverlast 
nog steeds problemen oplevert zoals 
optrekkend vocht in muren van de 
souterrains, muffe luchtjes en kans op 
overstroming bij forse regenval. 
Grondwaterstand-metingen zijn 
onderzocht: De grondwaterstand fluctueert 
nogal. In de zomer ruim een meter lager 
dan 's winters. Tot 1980 was de 
grondwaterstand wel constant. Toen is een 
half-open riool vervangen door een 
gesloten riool met deze forse fluctuatie als 
gevolg. 
Door Wareco zijn in opdracht van de 
gemeente 4 oplossings-scenario's 
doorgerekend op kosten-baten. Deze zijn in 
een rapport verwerkt. Klimaatbestendig 
maken komt als beste alternatief uit de bus, 
maar dat zou pas na 2040 opgepakt kunnen 
gaan worden! 

De werkgroep waardeert alle aandacht die er 
door de gemeente en ook de bewoners aan de 
problematiek is besteed. Wel is het erg jammer 
dat het tot na 2040 zou moeten duren om echt 
werk te maken van een klimaatbestendig 
Plantsoen. Dat moet echt eerder kunnen. Vanuit 
de vereniging en ook het buurtcomite zullen we 
ons daar de komende jaren sterk voor gaan 
maken. 

Het rapport kan worden gedownload vanaf de 
website van de buurtvereniging: 
https://hethoogstewoerd.nl/.  Ook is een meer 
uitvoerig artikel opgenomen in de buurtkrant 
van juni 2022, die ook via die site kan worden 
gelezen. 

LEIDS PARKENOVERLEG 

Bij de viering van het 10- jarig bestaan van de 
vereniging van Vrienden van De Leidse Hout 
spraken de daar bij aanwezige 
vertegenwoordigers van enkele parken, te weten 
Leidse Hout, Cronesteyn, Roomburg en het 
Plantsoen af om eens na te gaan of de parken 
samen sterker zouden staan. 
Er volgde een overleg waarbij ook een 
vertegenwoordiger van het Merenwijkpark 
aanwezig was. 
De conclusie was dat samenwerking nuttig zou 
kunnen zijn. Het idee sloeg aan. Inmiddels 
hebben zich in totaal 33 parken aangesloten. 
Er is door de gezamenlijke parken een brief 
gestuurd naar de formateur van het nieuwe 
College van B&W, waarin aandacht wordt 
gevraagd voor, onder meer, biodiversiteit, een 
gemeentelijke beschermde groenstructuur en 
participatie van vertegenwoordigers van de 
parken en van omwonenden. 
Wordt vervolgd. 

KOMENDE EVENEMENTEN 

22 mei: biodiversiteits dag* 
4 juni: dag van de plant** 
12 juni: buurtfeest in het Plantsoen, met als 
thema "Elkaar ontmoeten" 

25 en 26 juni: Leiden Culinair organiseert een 
wandeling door het Singelpark, waarbij op 8 
locaties iets kan worden gegeten en gedronken. 
Het plan is om in het Plantsoen een stand te 
plaatsen waarin oesters en Chablis zijn te 
verkrijgen. 

*Dag van de Biodiversiteit: Wat leeft en kruipt 
er op de grond? 
Aan de rand van de binnenstad ligt één van de 
mooiste stukken van het Singelpark: het 
Plantsoen. Hier kan je van alles vinden wat 
kruipt en groeit, als je goed gaat kijken. 
Buurtcomité Hogewoerd e.o. en de Taxon 
Foundation nodigen je uit om mee te speuren! 
Met een vergrootglas, microscopen en netten 
gaan we hier naar op zoek, tussen de wortels van 
de bomen en bij het kabouterhuisje van Elmer. 
Alle buurtbewoners, gezinnen en kinderen vanaf 
6 jaar zijn uitgenodigd. Menno Schilthuizen en 
Rinny Kooi behoren tot de gidsen. 



Waar? Plantsoen Leiden, ter hoogte van het 	ook op 22 mei plaatsvindt in Cultuurzaal Sijthoff 
kabouterhuisje 	 (Doezastraat) van 13:00 tot 14:45 u. 

Wanneer? Zondag 22 mei, 10:00-12:00, gratis 
Nederlands- en Engelstalig 
Scan bijgaande QR-code voor meer informatie. 

Deze activiteit is onderdeel van 'Kennis door de 
Wijken' van Leiden 2022. Vrienden van het 
Singelpark organiseren rondom het dagthema 
Biodiversiteit drie lezingen, waarvan de derde  

**4 juni Dag van de plant, ook op Het Zoete 
Land 

Op 4 juni vindt in het kader van het 10-jarig 
bestaan van de Vrienden van het Singelpark de 
`Dag van de Plant' plaats. Dan staan tussen 
14:00 en 16:00 u.op veertien plaatsen verspreid 
in het Singelpark mensen die aan passanten een 
verhaal vertellen over een door hen uitgekozen 
plant: waarom deze plant, wat is de betekenis 
ervan voor de mens: economisch, 
geneeskrachtig, esthetisch, bouwmateriaal, 
voedsel, etc. 

Ook Het Zoete Land doet mee. Daar besteden 
we die dag aandacht aan de plant die in de eerste 
helft van de 17 eeuw naar Europa kwam: de 
aardappel. Samen met onder meer graan en rijst 
vormt hij wereldwijd een belangrijk 
basisvoedsel. Veel mensen werken ze 
gedachteloos naar binnen, zich niet realiserend 
hoe gezond de pieper is: veel koolhydraten, 
vitamine B en C een beetje eiwit en minerale 
zouten. Dagelijks drie aardappels en je krijgt 
genoeg vitamine C binnen. Bovendien zijn veel 
aardappels — en zeker de ecologisch geteelde van 
Het Zoete Land — heerlijk van smaak! Gelukkig 
zijn ze ook in de winkel biologisch te krijgen. 0 
ja, nog iets: dat aardappels dik maken, is 
absolute lariekoek! Meer hierover op 4 juni op 
Het Zoete Land. 

Wijnactie: Steun Vereniging Het Plantsoen en koop uw wijn bij Henri Bloem, Levendaal 98, 
die onze vereniging sponsort 

arlijkseluurtfeest met dit K 	 Elkaar ontmoffligidt plaats op zondag 
2 juni 2022 ter hoo e a 	antsoen 55-57 van - uur. 
lig feest voor jong en oud, klein en groot. Geniet van allerlei leuke 

kinderattracties, lekker eten en drinken en muziek. 
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