Aan:

Gemeente Leiden
t.a.v. Peter Stokkermans en Anouk Zoutendijk

Datum: 10 oktober 2018
Onderwerp: voorbeeldparken voor haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg
Geachte heer Stokkermans, geachte mevrouw Zoutendijk,

Inleiding
Tijdens de bijeenkomst op 17 september deed u aan de werkgroep de uitnodiging voorbeelden van
parken in te dienen die model kunnen staan voor de toekomst van het Roomburgerpark. Wij
besloten hierin samen te werken omdat onze ideeën over de toekomst van het park dicht bij elkaar
liggen. Ook de buurt hebben we geraadpleegd om voorstellen te kunnen indienen met draagvlak. Wij
spreken in onze reactie over het wijkpark en het sportpark. Met wijkpark bedoelen wij het deel dat
nu de bestemming groen heeft (grasveld, bomen, vijver, sloten, trapveldje, speeltuin). Met sportpark
bedoelen wij het deel dat door hockeyclub en tennisclub wordt gebruikt.

Aanpak
Allereerst hebben we via onze website een oproep gedaan om ideeën in te dienen. Hier zijn
interessante en bruikbare voorstellen uitgekomen. In een 2e ronde hebben we 2 groepen voorstellen
teruggelegd ter becommentariëring, dit waren:



voorstellen over beplanting en inrichting
voorstellen t.a.v. het multifunctionele gebouw

Wij hebben de voorstellen onderling besproken en gecombineerd met inzichten die op 17 september
aan bod zijn gekomen. Zie hier het resultaat.

Beplanting en inrichting van het wijkpark
Voor ons is het wijkpark uiteraard het belangrijkste onderdeel. Wij vinden het allereerst belangrijk
dat het wijkpark één geheel blijft en niet gemengd wordt met sportfuncties, omdat dit ten koste gaat
van de rust in het wijkpark.
Op 17 september werd duidelijk dat er behoefte is aan een meer gevarieerde beplanting die
bijdraagt aan de biodiversiteit. Goede voorbeelden zijn volgens ons en volgens de buurt:
Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten
Dit is een gevarieerd park met waterpartijen, veel
bomen- en plantensoorten en niveauverschillen. Zie
voor meer informatie onze website.

Heempark het Dr. J.P. Thijssepark in Amstelveen
Een heempark met een inheemse wilde flora en fauna
en waterpartijen. Bevat veel zeldzame
plantensoorten. Zie weer onze website.

Beide voorbeeldparken hebben veel soorten planten en bomen en zijn visueel aantrekkelijk. Ze
hebben door hun soortenrijkdom tevens een educatieve functie voor de jeugd. We adviseren met
name het deel langs de Kanaalweg dichter te beplanten zodat een natuurlijke barrière ontstaat tegen
verkeerslawaai en fijnstof. Wij raden aan de beplanting zo te kiezen dat het wijkpark in alle seizoenen
aantrekkelijk is, zoals al opgemerkt werd tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst.

Trapveldje
Voorstellen voor vergroening hebben ook betrekking op het trapveldje. Wij en vele anderen zijn van
mening dat het kunstgras moet worden vervangen door echt gras. Ter inspiratie tonen we
voorbeelden van trapveldjes met echt gras, de eerste in Dordrecht (Nieuwe Merwedeweg), de
tweede in Zoetermeer (Broekwegkade). Waarom niet in Leiden?
Aandachtspunten zijn goede drainage en verzorging van het gras. Om te voorkomen dat
doelgebieden veranderen in modderpoelen is het verstandig niet met vaste doelen te werken maar
met verplaatsbare doelen. Verder is het onwenselijk dat in dit gedeelte van het park honden los
lopen. Dit is nu al verboden maar mag best meer onder de aandacht worden gebracht (borden en
handhaving).

Trapveldje in Dordrecht

Trapveldje in Zoetermeer

Sportpark
Over de inrichting van het sportpark hebben wij niet zo veel te zeggen. We vinden het belangrijk dat
het sportveld compact blijft en niet uitbreidt ten koste van het groen. Wel willen wij de hockeyclub
en de tennisclub helpen verder te vergroenen. Ook zouden wij de toegankelijkheid willen verbeteren
door hekken weg te halen. Wij begrijpen dat het niet mogelijk is alle hekwerken te verwijderen i.v.m.
rondvliegende ballen. Wel zou het aardig zijn als tegen de hekken leuke klimplanten opgroeien. Het
sportpark kan zo een wijksportpark worden.
Wijnvereniging Matilo heeft zojuist aangeboden 100 druivenstekken te willen doneren aan het
Roomburgerpark (zie hun bericht op onze website). De Vrienden van het Roomburgerpark willen
deze gift uitbreiden met bloeiende en geurende klimplanten (kamperfoelie, bruidssluier, etc.). Deze
zouden de hekwerken enorm kunnen verfraaien en het sportpark aantrekkelijker maken.

Kunst in het wijkpark
In plaats van een zeecontainer stellen wij voor enkele kunstobjecten in het wijkpark te plaatsen. Wij
omarmen het voorstel dat één van onze buurtbewoners gedaan heeft: kunst in het park.

Multifunctioneel gebouw
Het multifunctioneel gebouw, daar kwamen wij niet zo goed uit. Het is wel duidelijk wat de buurt zou
willen. Die ziet het liefst een gezellige uitspanning zoals het theehuis in de Leidse Hout, de Brasserie
in het Van de Werfpark of de Tuin van de Smit in park Cronesteyn (zie de reacties uit buurt). Het is
echter moeilijk voor te stellen hoe zo’n functie gemengd kan worden met de functie van een
sportkantine die een robuuste en stootbestendige inrichting nodig heeft, laat staan het mengen van
deze functies met die van een kinderopvang. Wij kennen zelf geen voorbeelden van geslaagde
multifunctionele gebouwen met zo’n karakter midden in een woonwijk. Wij zijn dan ook benieuwd
naar de ideeën die Gemeente en sportclubs inbrengen.
Misschien overbodig op te merken: wij verwachten dat zo’n multifunctioneel gebouw in het
sportpark wordt gerealiseerd en dat er geen groen voor geofferd wordt. Dit zou goed mogelijk
moeten zijn, want het idee is dat er ruimtewinst mee wordt geboekt.
Met vriendelijke groet,
Bert Stemerdink

Vrienden van het Roomburgerpark
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