Het Paleisplein anno 2022

Inleiding
Een aantal jaren geleden werd in overleg met de bewoners/winkeliers het Noordeinde
opnieuw ingericht. Daarbij hoorde het Paleisplein, een veelal gebruikte naam voor het plein
tegenover het Koninklijk Paleis. In dat ontwerp waren alle bomen op het paleisplein
weggetekend. De gemeenteraad nam een besluit. Pas toen werd bij groen- en andere
verenigingen en particulieren bekend wat dit besluit inhield. De verontwaardiging over het
rooien van alle bomen was groot: bezwaarschriften van de AVN omtrent 2019 en veel
dagelijkse demonstraties. De ontwerper was niet te vermurwen, noch de wethouder, tot de
gemeenteraad het besluit terugdraaide en de bomen bleven staan. IbDH moest een nieuw
ontwerp maken ( zie hierboven). De AVN heeft daar nog commentaar opgeleverd, onder
andere duurzaam blijvend groen. Dat werd niet overgenomen.
Het plein anno maart 2022
In de pagina’s hierna wordt een staalkaart gegeven, niet compleet, hoe het plein er nu bij
ligt. Het is meer dan bedroevend. Totaal verwaarloosd, geen onderhoud, geen evaluatie van
het ontwerp. Er zou meer groen komen. Dat is dus niet gebeurd. Een poging daartoe is
mislukt, mede door een verkeerde keus van beplanting. Dat moet wintergroene lage
beplanting zijn met zo min mogelijk onderhoudsbehoefte.
De Ilex crenata – niet vormgesnoeid als hagen – doet het redelijk goed. Of dat zo blijft moet
worden afgewacht: deze plant vereist zure grond, hier is vrij zeker zandgrond. Als niet tijdig
gesnoeid wordt kunnen de planten hoog opschieten en verhouten.
Noodzaak
Het is noodzakelijk dat een gerenommeerd ter zake deskundig bedrijf wordt ingehuurd om
te zorgen voor een fraai en representatief plein met duurzaam groen alle seizoenen en lage
hekjes rond de groenperkjes en aparte hekken rond de twee krimlindes. Op deze wijze zal
ook het publiek niet dwars door alles heenlopen.

Het enige perkje met wat groen, maar zie hiernaast door blad kastanje vrijwel weg

Totale mislukking. Publiek loopt er dwars doorheen . Hier hadden naast groenblijvers lage hekjes
gemoeten. Perkje hiernaast eledrs: mislukt door verkeerde plantkeuze

Ilex crenate geen vormsnoei, nu vormeloos. Uitzicht op Paleis. Hiernaast langs gotische muur. Ziet er
niet uit/ Ilex crenata hoort op zure grond, hier vermoedelijk zandgrond…

Aanplant mislukt en geen vormsnoei

Ziet er niet uit….

Onder de linden gotische zaal……….):_ .

Zicht op het Paleis………….

Tulpjes aangeplant. Na de bloei weer kale vlakte…..Slechte keuze!! We hadden hekjes rond de
krimlinden gevraagd te bescherming. Niet gedaan.

