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Bomenbond
Het Zoete Land
Milieudefensie Leiden
Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
VVE Neptunuskade
Bewoner Meijerskade

Inleiding
In 2017 heeft de Gemeenteraad het College opgeroepen de haalbaarheid van een open
wijksportpark Roomburg te onderzoeken waarin het groen een minimaal gelijkwaardig niveau
heeft en dat kan rekenen op draagvlak in de buurt.
Wij hebben vele ideeën voorbij zien komen en vragen ons telkens af: waarom deden we dit
ook al weer? Het is toch de bedoeling mensen aan het bewegen te krijgen in een groene en
gezonde omgeving? Met deze vraag gingen wij aan de gang en presenteren dit nieuwe idee
dat misschien buiten de lijnen gaat maar wel echte oplossingen biedt: maak van Sportpark
Roomburg een groen wijksportpark voor de ongeorganiseerde sporter.
In dit alternatief gaan we er van uit dat de hockeyclub buiten de wijk onderdak zal vinden op
een plek waar zij onbelemmerd kan groeien.
Wij zullen betogen dat het groene wijksportpark:









Bijdraagt aan een gezonde levensstijl met veel beweging
Het groen in de openbare ruimte versterkt
Beweging stimuleert bij jong en oud
Inspeelt op maatschappelijke trends
Goed inpasbaar is in het Gemeentelijke beleid van Leiden
Kan rekenen op groot draagvlak in de wijk
Gunstige maatschappelijke effecten heeft
Bijdraagt aan het terugdringen van verkeersdruk en parkeerdruk in de wijk

Wanneer wij het over sport hebben in dit scenario dan verstaan wij daaronder elke vorm van
lichamelijke activiteit die bijdraagt aan gezondheid en welbevinden van de beoefenaar. Sport
heeft vele gedaantes: wandelen, voetbal, hardlopen of buiten spelen.
Onder georganiseerde sport verstaan we in dit stuk sporten in verenigingsverband op vaste
locaties zoals bij de hockey- of de tennisclub. Onder ongeorganiseerde sport verstaan we de
beoefening van sport in de openbare ruimte, individueel of op basis van alternatieve
organisatievormen (vriendengroepje, bootcampgroep, etc.).

Maatschappelijke trends
Wij baseren ons scenario op twee trends gesignaleerd in de Sport Toekomstverkenning van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP): https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning
Trend 1: Het verenigingslidmaatschap staat onder druk.
Citaat uit de Toekomstverkenning: “Het aandeel Nederlanders van 6 jaar en ouder dat lid is
van een sportvereniging was in 2014 31%. Volgens het trendscenario gaat dit dalen:
Nederlanders zullen in 2030 minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Nederlanders
willen dan vooral individueel sporten of in een zelfgeorganiseerde groep. In 2014 sportte al
ongeveer twee derde van de sporters alleen of ongeorganiseerd.”

Trend 2: de Omgeving zal steeds beweegvriendelijker worden
Citaat uit de Toekomstverkenning: “De beweegvriendelijkheid van de omgeving is de mate
waarin de fysieke omgeving gelegenheid geeft tot vormen van sport, spel, actieve recreatie en
actief transport, in het bijzonder lopen en fietsen. De veronderstelling is dat een meer
beweegvriendelijke omgeving bijdraagt aan meer sport en bewegen”
De openbare ruimte kan op deze wijze het grootste sportpark van iedere gemeente worden.
Lees er meer over in: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?de-openbare-ruimte-alsgrootste-sportpark-van-iedere-gemeente&kb_id=15989
Wij spelen in op deze trends door de ongebonden sporter in de eigen omgeving te laten
bewegen door het uitbreiden van het groene park, het aanleggen van wandelpaden, en het
bieden van ruimte voor sport en spel. Wij maken het park aantrekkelijk voor jong en oud.

Relatie met Gemeentelijk beleid
De Gemeente heeft zich ten doel gesteld om meer ruimte te bieden aan de ongeorganiseerde
sporters.
In de Sportnota Verleiden tot Bewegen (2012) staat op pg. 14 en 15 als doelstelling:
“Ruimte en sportbeleid versterken elkaar … Hoe doen we dat? ..
Door meer aandacht voor de sportieve openbare ruimte
De gemeente wil de individuele en ongeorganiseerde sporter meer faciliteren door aandacht te
besteden aan de rol van sport in de openbare ruimte: een sportieve openbare ruimte.”
In dezelfde Sportnota staat als beleidsuitgangspunt:
“Wij zullen in overleg met de betrokken verenigingen uitbreiding van de hockeyvelden
realiseren op bestaande sportaccommodaties die met onderbespeling te maken hebben.”
In het Collegeakkoord staat: “De openbare ruimte richten we zo in dat deze uitnodigt tot
bewegen”.
In het Collegeakkoord is verder te lezen dat vergroenen van de wijken een speerpunt is van dit
College.

Hoe ziet het groene wijksportpark eruit?
Hieronder ziet u een schets van het groene wijksportpark voor de ongeorganiseerde sporter.
Bouwstenen zijn:
1. Uitbreiding van het groene park op de huidige hockeyvelden.
Hierin worden 2 zones ingericht:
a. Een klassiek park waar gewandeld kan worden.

2.

3.

4.

5.

6.

b. Een actief park met een natuurspeelplaats voor de oudere kinderen en een
trimbaan. Deze wordt aangelegd tegenover de Lorentzschool.
Opwaardering van het huidige trapveldje.
Verbeter het trapveldje en maak het geschikt voor medegebruik door scholen en
groepen als Ouderencontact.
Multifunctioneel gebouw.
De kantine en kleedkamers van de hockeyclub worden vervangen door een
multifunctioneel gebouw. Hierin is ruimte voor kinderopvang, buurtactiviteiten en
daghoreca, een en ander zonder overlast voor de omwonenden.
Speeltuin.
Deze blijft ongewijzigd want functioneert goed. De speeltuin biedt speelruimte aan
jongere kinderen.
Tennispark.
Een lang gekoesterde wens van de tennisclub gaat in vervulling. Zij krijgt 3 extra
banen op de ruimte die vrij komt op de hockeyvelden.
Groene park
Het groene park blijft intact maar wordt opgewaardeerd.

Toelichting op het groene park
Het groene park wordt uitgebreid en verbeterd (zie 1.a en 6 in de afbeelding). Er worden in
het nieuwe gedeelte extra wandelpaden aangelegd en alle paden in het park worden geschikt
gemaakt voor rolstoelen en rollators. Er komt meer variatie in de beplanting die de
ecologische waarde verbetert en die visueel aantrekkelijk is. Als voorbeeld hebben wij parken
zoals het Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten of Heempark het Dr. J.P.
Thijssepark in Amstelveen voor ogen. Van het Burgemeester Berkhoutpark maakten wij een
videodocumentaire (zie deze link).
Tegenover de Lorentzschool worden voorzieningen aangelegd die meer actieve beweging
faciliteren. Wij denken dan aan de natuurspeelplaats voor oudere kinderen (een idee uit de
buurt, zie deze link) en een trimbaan. Wij vonden voor trimbaan en speelplaats inspiratie in
het Zuiderpark in Rotterdam, door de Gemeente aangedragen als voorbeeldpark, waar wij ook
een videodocumentaire maakten (zie deze link).
Toelichting op het trapveldje
We willen het veldje vergroenen door het kunstgras te vervangen door echt gras. Om het
geschikt te houden voor sportbeoefening dient de drainage te worden verbeterd. Ook moet
het veld ontoegankelijk worden gemaakt voor honden omdat uitwerpselen en loslopende
honden een grote ergernis vormen voor sporters. Dit kan met een lage omheining (theoretisch
geldt hier een aanlijngebod maar dit is niet te handhaven). Zo wordt dit veldje nog beter
geschikt voor recreatieve sportbeoefening en medegebruik door scholen.

Wat gebeurt er met de Lorentzschool en het Trigon-terrein?
In het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg van de Gemeente worden ook de
locatie Lorentzschool en Trigon-terrein betrokken. In onze visie zal aan deze locaties weinig .
veranderen.
Op het terrein van de Lorentzschool zijn twee locaties met een bouwbestemming waarover
veel te doen is geweest. Het laatste inzicht is dat hier laagbouw zal worden geplaatst.
Op het Trigon-terrein aan de Cronesteynkade is de korfbalclub actief. In hetzelfde park is
stadsboerderij Het Zoete Land gehuisvest. Wat ons betreft zijn beide organisaties prima op
hun plek daar. De Gemeente zou nog wel kunnen proberen het Trigon-terrein nog
aantrekkelijker te maken voor medegebruik door scholen en Ouderencontact (voor zover dat
al niet gebeurt).

Effecten van het groene wijksportpark
Het groene wijksportpark heeft in onze ogen louter positieve effecten.
Groen
De oppervlakte van het groen neemt toe, evenals de ecologische kwaliteit en de visuele
aantrekkelijkheid. Positief is verder dat kunstgras verdwijnt en omgezet wordt in echt groen.

Verkeers- en parkeerdruk
De hockeyclub in Roomburg trekt veel autoverkeer van buiten de wijk. Het groene
wijksportpark is juist gericht op bewoners uit de wijk, die vaker te voet of per fiets het park
zullen bezoeken. Een en ander heeft positieve gevolgen voor de verkeersdruk en de
parkeerdruk, met name in het weekend.
Geluidsbelasting en lichtinval
De geluidsbelasting vanuit de hockeyclub zal afnemen. Kunstlicht dat nu wordt gebruikt om
de hockeyvelden te verlichten zal verdwijnen.
Effecten voor doelgroepen













Voor wijkbewoners in het algemeen zal de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren
doordat er meer groen komt waarin bewegen wordt gestimuleerd. Verkeersdruk,
parkeerdruk, geluidsoverlast en lichtvervuiling verminderen. Het multifunctionele
gebouw is toegankelijk voor de buurt (activiteiten, daghoreca).
Voor jongeren komen er meer speelmogelijkheden in het park.
Voor ouderen wordt het wandelareaal vergroot. Het groen in de directe
woonomgeving wordt veilig gesteld.
Voor de scholen wordt het park aantrekkelijker omdat er in het park een extra
buitenspeelplaats ontstaat. Mogelijkheden tot medegebruik van sportvelden in de wijk
blijven bestaan (trapveldje, Trigon-terrein, sportveld bij Burggravenlaan).
Voor de Kinderopvang wordt het park aantrekkelijker omdat er in het park een extra
buitenspeelplaats ontstaat. Huisvesting blijft bestaan in het multifunctionele gebouw.
Speeltuin De Speelschans kan op de huidige locatie blijven, wat zij het liefst wil.
Voor de korfbalclub blijft het Trigon-terrein beschikbaar, een locatie waar de club
graag wil blijven zitten.
Voor de tennisclub komen er uitbreidingsmogelijkheden.
Voor de hockeyclub kan er alternatieve huisvesting met uitbreidingsmogelijkheden in
de stad worden gezocht, liefst op 1 locatie, indien nodig op 2 locaties. Dit is mogelijk
op locaties waar voetbalvelden worden onderbespeeld. Dit gebeurt conform het
beleidsuitgangspunt uit de Sportnota dat stelt dat hockey uitbreidt op bestaand
sportareaal.
Stadstuinderij Het Zoete Land kan op de huidige locatie blijven, wat zij het liefst wil.

Financiële effecten
Kosten zullen gemoeid zijn met verhuizing van de hockeyclub, opwaarderen van het
Roomburgerpark, bouwen van het multifunctionele gebouw en uitbreiden van de tennisclub.
Daar staat tegenover dat:




Derving van grondinkomsten op de bouwlocaties bij de Lorentzschool wordt
voorkomen
Geen kostbare verhuisoperaties van andere clubs nodig zijn
Niet hoeft te worden geïnvesteerd in parkeervoorzieningen

