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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)

Scenario A: Hockeyveld op Trigon-terrein,
korfbal bij Lorentzschool
In dit scenario wordt de
bestaande situatie gehandhaafd
voor het Roomburgerpark, en komt
er een nieuw hockeyveld op het
Trigon-terrein. De korfbalvelden
verhuizen naar de Lorentzschool met
evt. trainingsmogelijkheden op
terrein hockeyclub.
Het Roomburgerpark bevat
• 3 hockeyvelden (91x55m), evt.
trainingsmogelijkheden voor korfbal
• 9 tennisvelden (37x18m)
• speeltuin, blijft gelijk
• BSO, blijft gelijk
• park, blijft gelijk
Korfbal op terrein Lorentzschool
Het Trigon terrein bevat:
• 1 hockeyveld (91x55m)
• het Zoete Land, blijft gelijk
Daarbij hoort een
parkeeropgave bij Trigon
en Lorentzschool.

Scenario B: Hockeyveld op Trigon-terrein,
uitplaatsing korfbal
In dit scenario wordt de
bestaande situatie gehandhaafd
voor het Roomburgerpark, en komt
er een nieuw hockeyveld op het
Trigon-terrein. De korfbalvelden
verhuizen naar vrijkomende
voetbalvelden (bijv. De Vliet).
Het Roomburgerpark bevat
• 3 hockeyvelden (91x55m)
• 9 tennisvelden (37x18m)
• speeltuin, blijft gelijk
• BSO, blijft gelijk
• park, blijft gelijk
Het Trigon terrein bevat:
• 1 hockeyveld (91x55m)
• geen korfbal (uitplaatsing)
• het Zoete Land, blijft gelijk
Daarbij hoort een
parkeeropgave bij Trigon.

Scenario C: Hockeyveld op terrein tennisclub,
uitplaatsing tennisclub
Dit scenario lijkt op het scenario, van
de Gemeente uit 2015: hockey breidt
uit op terrein tennisclub, tennisclub
verhuist naar vrijkomende
voetbalvelden (bijv. De Vliet).
Het Roomburgerpark bevat
• 4 hockeyvelden (91x55m)
• speeltuin, blijft gelijk
• BSO, blijft gelijk
• park, compensatie van
groenoppervlakte nodig binnen het
park (ruimtewinst door herinrichting
tennispark en gebouwen?)
Het Trigon-terrein bevat (zie inzet):
• 2 korfbalvelden (60x30m)
• met tennismogelijkheid
• Het Zoete Land (blijft gelijk)
Daarbij hoort een parkeeropgave bij
het Roomburgerpark.

Scenario D: Bestaand met 2 velden op aparte
locatie
In dit scenario dat door de
Wijkvereniging is voorgesteld wordt
de bestaande situatie gehandhaafd
voor het Roomburgerpark en het
Trigonterrein. Er komen 2 extra
hockeyvelden op vrijkomende
voetbalvelden (bijv. De Vliet).
Het Roomburgerpark bevat
• 3 hockeyvelden (91x55m)
• 9 tennisvelden (37x18m)
• speeltuin
• BSO
• park
Het Trigon-terrein bevat:
• 2 korfbalvelden (60x30m)
• met tennismogelijkheid
• Het Zoete Land (blijft gelijk)
Daarbij hoort een
parkeeropgave die nu in de
openbare ruimte wordt opgelost.

