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Leiden
en omgeving

Bewoners willen
allemaal wat
anders met park
‘Er zijn bijna
geen parken’
Manke.

Roo
Leiden * De gemeente Leiden on

derzoekt of het haalbaar is om hoc
keyclub Roomburg op zijn huidige
plek in de Professorenwijk te laten
uitbreiden. De club en omwonen
den zijn het niet eens over de vraag
waarde uitbreiding moet plaatsvin
den. ,,Roomburg moet kiezen of ze
een wijkclub of een stadsciub wil
zijn.”
Roomburg heeft drie velden. Dat is
te weinig, zegt voorzitter Roelof
Hol. ,,De richtlijn van de KNHB is
één veld per 275 leden. Wij hebben
ruim 400 leden per veld. De vraag

kiezen of delen
is dus niet 6f Roomburg moet
uitbreiden, maar waar.”
De hockeyclub heeft twee extra
velden nodig. In sportpark De Vliet
kan dat, daar is plaats voor vijf
velden. Dat plan staat ook in de
sportnota van wethouder Paul
Dirkse. Maar de hockeyclub wil
niet verhuizen. ,,Roomburg heeft
een sterke sociale functie in de
wijk”, vertelt Hol. ,,Het clubhuis is
overdag een kinderopvang en er is
net begonnen met huiswerkbege
leiding. Op onze velden sporten
bijvoorbeeld ook drie scholen uit

‘Dan moeten ze over een
kaal industrieterrein’
Manke (foto hierboven, ze wil niet
met haar achternaam in de krant)
woont vlak bij het park samen met
haar gezin. De kinderen hockeyen
bij de jongste groep op de hockey
club: de Benjamins.
,,Wat zo fijn is, is dat de kinderen
zelf hier naartoe kunnen komen.
Nu kunnen we sporten om de
hoek. Dat is juist de charme, een
sportclub in ‘t wijkje.
Dit is een erg gewilde buurt. Daar

speelt de nabijheid van deze hoc
keyclub zeker een rol in. Als de
club zou moeten verkassen, zou
den de kinderen niet meer zelf
kunnen gaan. Dan moeten ze over
een kaal industrieterrein fietsen,
een heel stuk hier vandaan.
En daarbij moet je er toch niet aan
denken dat hier eventueel nieuw
bouw wordt neergezet. Dat is zo
zonde van de karakteristieke
buurt.”

de directe omgeving. We zijn niet
alleen een hockeyclub.”
Niet iedereen ziet uitbreiding van
het huidige sportpark zitten. In
het uitbreidingsplan, dat de hoc
keyclub met andere partijen heeft
ontwikkeld, moet het Roombur
gerpark op de schop en verdwijnt
de Van Vollenhovenkade. Omwo
nende Bert Stemerdink, beheerder
van de Facebookpagina ‘Vrienden
van het Roomburgerpark’, vindt
het plan ‘onzinnig en absurd’. ,,Op
de Van Vollenhovenkade is het ‘s
ochtends om half negen heel druk.
Er zijn drie scholen. Er zijn nu al
veel problemen met het verkeer.”
Dat scholen sporten op de velden,
is volgens Stemerdink geen argu
ment tegen verhuizing. ,,Als
Roomburg hier weg gaat, is het
goed mogelijk dat er een andere
sportclub voor in de plaats komt.
Dan kunnen de scholen daar ge
woon blijven sporten. Ik zou graag
zien dat de club blijft, maar wat
Roomburg nu eist gaat ten koste
van het woongenot van omwonen
den. Als het om de plek gaat is het
een wijkclub, maar qua omvang is
het een stadsclub. Roomburg moet
kiezen wat ze wil zijn.”
Toch staan, naast de hockeyclub,
veel andere partijen wél achter het
nieuwe initiatief. De gemeenteraad

stemde op 2$ september voor een
motie om een haalbaarheidsonder
zoek uit te voeren. fractievoorzit
ter Jeffrey van Haaster van D66
diende de motie in. ,,De Lorentz
school, de kinderopvang, de ten
nisvereniging en de hockeyclub
zijn de samenwerking aangegaan.
Wij willen dit burgerinidatief de
kans geven”, zei hij. Wethouder
Dirkse benadrukte dat de omwo
nenden van het begin af aan be
trokken worden bij het onderzoek.
Alleen de Partij voor de Dieren eb
de ChristenUnie stemden tegen.
Inmiddels hebben de tegenstan
ders van de herinrichting ook een
plan bedacht voor het Roombur
gerpark: een plukmin met speelweide. Volgens dat plan moet de
hockeyclub zijn velden openstellen
voor recreatieve sporters. Op de
website en de facebookpagina van
de ‘Vrienden van het Roomburger
park’ roepen ze buurtbewoners op
om ook met ideeën te komen.
Medio 201$ komt de gemeente met
een nieuw besluit over het park, op
grond van het haalbaarheidsonder
zoek.

Bep Overmeer woont in de
ouderenfiat met uitzicht op
het park. Ze loopt er elke dag
een rondje.
,,Het is ontzettend leuk, zo’n
mooi stukje natuur. Elke dag,
van ‘s zomers tot ‘s winters,
loop ik hier door dit park.
Hier ontspan je veel meer. Dat
is zo lekker, vooral na m’n
werk. Het is toch heerlijk om
te zien hoe de natuur op
komt?”
,,Ik heb zeker begrip voor de
situatie van de hockeyvereni
ging, maar ik wil dat het blijft
zoals het nu is. Samen met
mijn flat hebben we ook onze
handtekening gezet, daar
hangt een papier van bij onze
ingang. Het is niet nodig om
hier nog meer hockeyvelden
aan te leggen. Er zijn bijna
geen parken in Leiden. Ik
pleit voor het park, geheid. Ik
vraag me af of het echt waar
is, dat er dan huizen komen.
Daar zou ik nög erger op
tegen zijn.”

Een productie van Sangar Paykhar,
Bo Steehouwer, Céline Toering,
Leonie Veenstra en Susan Wichgers,
studenten Universiteit Leiden.

‘Het is zo makkelijk, zo dichtbij’
Adrïenne van Berg woont op loop
afstand van het park. Ze heeft een
hond. Ze speelt bij de tennisvereni
ging in het park. Haar man en drie
kinderen zitten bij hockeyclub
Roomburg. Ze vindt dat er genoeg
plek is om de hockeyclub te laten
uitbreiden in het park.
,,Je moet wel naar alle kanten kij
ken. Het stuk park tegenover de

Lorentzschool wordt bijvoorbeeld
weinig gebruikt. En sporten is echt
wel goed. Mensen kunnen vaak
niet tegen hun verlies, zo simpel is
het. Verandering is af en toe heel
goed en brengt goede dingen met
zich mee!”
,,Het is zo makkelijk, zo dichtbij.
Die zelfstandigheid die het kinde
ren geeft, is het allerleukste. Ze
kunnen lekker op hun eigen houtje

gaan trainen, zoals nu, en op zon
dag bij de Heren t gaan kijken. Je
haalt heel veel weg als er geen
hockeyvelden bij mogen komen.
Het is verschrikkelijk als de club
zou moeten verplaatsen uit de wijk
en er misschien zelfs huizen ge
bouwd worden op deze plek. Vol
gens mij blijft er toch nog ruimte
voor een klein stukje park, hoop ik.
Voor mijn hondje.”

