Voorbereidingsopdrachten
Werkgroep Wijksportpark
Roomburg

Beste Werkgroepleden,
Dit document bestaat uit alle ingeleverde voorbereidingsopdrachten van de werkgroepleden.
Deze zijn op willekeurige volgorde opgenomen. De aangeleverde afbeeldingen worden
hierin niet gedeeld maar worden meegenomen in de posterpresentatie. De teksten zijn één
op één overgenomen. In sommige stukken zijn alleen de vragen toegevoegd.
Dank voor uw bijdrage.
Hartelijke groet,
namens het projectteam van Gemeente Leiden
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1.

VvE Moddermanstraat 1-83 - Agnes van Lierop

1. Waarden die behouden en versterkt moeten worden zijn:
- Stilte en natuurlijk groen (geen groen kunstgras: is uiteindelijk plastic).
- Veilige recreatiemogelijkheden voor mens en dier.
- Buffer voor verkeerslawaai, fijnstof en uitlaatgassen.
- Water-opvang en CO2-vangers.
2. Op dit moment ‘waardeloos’ in het gebied en wat aangepakt of verbeterd moet
worden:
- Het niet-handhaven van het fiets/brommerverbod.
- De loslopende honden buiten het daarvoor bestemde gebied.
- De vele, onopvallende open afvalbakken die niet hufter-proof zijn en waar de kauwen inen uit kunnen.
- Toppunt van waardeloosheid is de JOP-container.
3. Wordt nu gemist wordt en moet worden toegevoegd:
- ‘Spannende’ voetpaadjes en wat voetpaden, geschikt voor “wiel-afhankelijken”: mensen in
een rolstoel of lopend met een rollator of met een kinder-/wandel wagen.
- Goed herkenbare, grote, afsluitbare vuilnisbakken bij de ingangen.
- Meubilair zoals picknicktafel, insectenhotel, nestkastjes.
- Kleur- en geurrijke beplanting.
4. Wat houdt sport en bewegen in?
- Sport is prestatiegericht en wordt doorgaans in clubverband beoefend.
- Spel is vrijblijvend, ontspannend, meestal in groepsverband.
- Bewegen in een park is sport en/of spel, ongeorganiseerd, veelal individueel; gericht op
rust, ontspanning, meditatie, zintuiglijke ervaring, genieten.
5. Het toekomstige Roomburgerpark is
- een in ‘n woonwijk gelegen gebied, waar naast elkaar (niet door elkaar) sportvelden en
openbaar groen in een goede balans aanwezig zijn: 50/50 wordt als ideaal gezien.
Het openbaar groen deel is opgeknapt tot een goed toegankelijk gebied met bomen,
planten, stuiken en waterpartijen. Met ruimte voor vogels (nestkastjes) en insecten (-hotels);
daardoor kleur- geur- en klankvariatie (getjilp, gezoem, gefluit, gekwaak) en rustige paadjes
en bankjes om van al dit moois lopend of zittend te genieten.

2.

Hazewinkelstraat – Fred van Haasteren

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
Sportvoorzieningen zijn voor de Leidse gemeenschap van groot belang ,ook die in onze
wijk. De scholen in onze wijk maken er gebruik van en vele mensen zowel van binnen als
buiten de wijk.
Het feit dat in onze nabijheid sportverenigingen bestaan die met vele vrijwilligers onze
kinderen in staat stellen om te sporten is een waarde die gekoesterd moet worden. Nu deze
verenigingen willen uitbreiden moet er serieus gezocht naar een mogelijkheid om hier
gehoor aan te geven. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de sportbehoefte van
onze wijkbewoners,maar ook naar die van buiten de wijk .Hoe geconcentreerder er sport
wordt beoefend,hoe professioneler dit zal plaatsvinden,hoe meer kwaliteit, hoe beter de
prestaties,hetgeen de aantrekkelijkheid van de sportbeoefening zal stimuleren. En dat is
goed voor de mensheid, ook in onze wijk en daarbuiten.
Daarbij moet er ook oog zijn voor behoud van de verworvenheden van natuur en milieu.
Maar dat mag niet leiden tot een zinledige blokkade op de sportbeoefening. Er zal een
goede balans moeten zijn tussen ruimte voor sport en behoud van groen.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
Het is waardeloos dat er nu een parkachtig gebied bestaat waar, mede door het
achterstallige onderhoud, nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Het park is nauwelijks
aantrekkelijk te noemen. Het belang dat gediend moet worden met behoud van het huidige
park is ver te zoeken. Er is een trapveldje en een wandelroute die nauwelijks worden
gebruikt en ook nog een plas zonder functie. Het is noodzakelijk de parkinrichting in
combinatie met de sportbehoefte integraal te herzien. Daarbij moet ook goed gekeken
worden naar adequate parkeervoorzieningen die geen overlast veroorzaken. Al het nodige
zal ook gedaan moeten worden om de mogelijke geluidsoverlast te beperken.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Wat in de wijk gemist wordt is een duidelijke plek van de ontmoeting. Door de behoefte aan
sport en groen te combineren bestaat er een kans om hier adequaat inhoud aan te geven.
Een gezamenlijke horecafaciliteit,gecombineerd met kleedkamer-en vergadervoorzieningen
kan hier inhoud aan geven.
Ook passende tribunes voor de toeschouwers van de sport kunnen inhoud geven aan de
ontmoetingsbehoefte.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Het behoeft toch in de huidige tijd nauwelijks betoog dat bewegen van belang is voor onze
gezondheid,ook die van de jeugd. Bestrijding van obesitas is noodzakelijk. De nadruk op alle
verworvenheden van de technologie leidt ook tot minder beweging. Beoefening van
breedtesporten kan in deze strijd de helpende hand bieden.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Het voorstel van de sportverenigingen verdient ondersteuning. Next best is verhuizing van
het speeltuintje naar het open gekomen terrein bij de Lorentz-school en op de huidige plek
van het speeltuintje ruimte voor uitbreiding van de hockey- sportvoorziening. Ook naast de
huidige tennisfaciliteiten kan hiervoor nog ruimte gevonden worden zonder dat het groen
basaal wordt aangetast.
Waar het om gaat is dat we met elkaar een proces in gaan van dienen, delen en deemoed.

We zullen elkaar moeten dienen met acceptabele voorstellen, die echte bereidheid tot delen
zal moeten uitstralen en die vragen om een deemoedige houding van allen in dit proces.
Als motto kan het motto van Baron de Coubertin, een vande grondleggers van de
Olympische Spelen gehanteerd worden. Zijn leidraad was ‘meedoen is belangrijker dan
winnen’. Moge dat ook de inspiratiebron zijn voor een succesvolle herinrichting van ons aller
park.

3.

Hockeyclub Roomburg - Bas Pietersen

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden.
Sport, groen en sociaal
Als familievereniging koesteren wij ons open karakter en de binding met de omliggende
wijken. Sinds 1954 ontmoeten in het park veel mensen elkaar om te sporten. Het park is
daardoor een belangrijk onderdeel van de sociale structuur van de omliggende wijken, voor
jong en oud.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden (graag zo specifiek benoemen, max 50 woorden)
Extra hockeyveld
Roomburg heeft te weinig sportvelden voor het huidige aantal leden en een structurele
wachtlijst bij de jeugd. Om in de stijgende hockeyvraag te kunnen voorzien willen we
uitbreiden met één veld ingebed in het groen van het park. We zien daarvoor mogelijkheden
omdat het park niet optimaal is ingericht.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Samenwerking i.p.v. verdringen
Tennis, hockey en korfbal willen elkaar niet verdringen, maar juist intensiever met elkaar
samenwerken. Hoe kunnen we onze faciliteiten beter gebruiken en openstellen voor de
wijken? meer met elkaar delen, organisatiestructuren beter op elkaar af te stemmen? om
sporten in de wijken nog beter te faciliteren.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Plezier en gezondheid
Sport brengt jong en oud bij elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan gezondheid. Het
zorgt voor een levendige wijk en voor sociale samenhang: sport verbindt. Variatie in sport
(georganiseerd en ongeorganiseerd) zorgt voor meer plezier hebben én houden in het
bewegen voor zoveel mogelijk mensen.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark
Bundeling
In het toekomstige wijksportpark komt alles samen. Een nieuwe inrichting stimuleert
samenwerking tussen de verschillende organisaties, biedt ruimte voor een extra hockeyveld,
geeft de mogelijkheid voor iedereen om gebruik te maken van de sportfaciliteiten en van
een multifunctioneel club-en buurthuis en biedt ruimte om te genieten van het groen.

4.

Vrienden van het Roomburgerpark - Bert Stemerdienk

1. Wat vindt u goed aan het park?
Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden behouden
of versterkt moeten worden
Groen voor de toekomst
Ons groene wijkpark is een oase van rust, ontspanning en recreatie voor onze buurt. Het
zuivert onze lucht, verbetert onze waterhuishouding, verkoelt ons in de hitte, is mooi om
naar te kijken, en huisvest vele planten- dieren- en vogelsoorten.
2. Wat vindt u ‘waardeloos’ aan het park?
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of verbeterd
moet worden?
Zeecontainer, kunstgras, hekken
De metalen zeecontainer detoneert en is een bron van nachtelijke onrust. Het kunstgras van
het trapveldje moet worden vervangen door echt gras (als ervaren parkvoetballer weet ik dat
dit goed kan). Het sportpark ervaar ik als een gesloten bolwerk. De beplanting zou wat
gevarieerder kunnen (heemtuin, fruitbomen).
3. Wat mist u in het park?
Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Respect voor het park
Ik mis respect bij beleidsmakers en bij de sportclubs voor de waarde die dit stukje groen
heeft voor de wijk. Hoe vaak moeten wij nog actie voeren om zoiets vanzelfsprekends als
openbaar groen te behouden? Dit is al zo sinds 2004 en herhaalt zich keer op keer.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Bewegen voor iedereen
Het park is een locatie waar ik wandel, jog of langs fiets. Voor anderen is het een plek om te
voetballen, de hond uit te laten, te bootcampen of yoga te beoefenen. Iedereen kan er gratis
en voor niets terecht, op elk moment van de dag.
5. Hoe verder met het park?
Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Zorg goed voor ons ‘Roomburg forest’
Behoud het groen en versterk waar mogelijk
Haal de zeecontainer en het kunstgras weg
Verbind wijkpark en sportpark, maar vermeng ze niet
(zie onze suggesties op roomburgerpark.nl - Onze visie op het park)

5.

Ouderencontact Professorenwijk - Carolien Polderman

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden

behouden of versterkt moeten worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen,
max. 50 woorden).
Voor ons als ouderen in een wandelmogelijkheid op loop- en rollaterloop-afstand van groot
belang. Voor veel oudere wijkbewoners is het park aan de Van Vollenhovenkade de enige
mogelijkheid op loopafstand. Ook sportief bewegen is belangrijk voor ouderen, maar dat zou
misschien kunnen op de sportvelden. (44)
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of

verbeterd moet worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Wij vinden niets in dit gebied waardeloos, alleen de omvang nu is voor ons al ruim
voldoende. Er is veel behoefte aan woningen voor ouderen in de wijk: gezien de vele
appartementen en huizen zonder lift. Goed nadenken dus: waar de sport, waar het groen en
waar de seniorenwoningen? (49)
3. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Wandelroutes voor ouderen in het groen + ruimte voor beweeggroepen (10)
4. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Onze wensen zouden gerealiseerd kunnen worden als een flink deel groen behouden blijft
maar ook alle sportvoorzieningen worden geconcentreerd rond de drie lagere scholen van
de wijk. Ook het korfbal en de schoolsport op die velden. Door die concentratie kunnen de
sportvelden aan de Cronesteinkade vrijkomen voor seniorenwoningen.(48)

6.

Bomenbond - Dick de Vos

1.

Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
Het park heeft een belangrijke functie in de stedelijke omgeving. Voor vogels en dieren is het
van levensbelang om er te verblijven en te foerageren. Ook is het een belangrijke corridor
naar andere leefgebieden. Voor mensen draagt het groen aanzienlijk bij aan de leefbaarheid
in deze ze versteende stad.
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
De huidige sportvelden zijn een afgesloten gebied in het park en dragen niet bij aan de
biodiversiteit. Het kunstgras moet vervangen worden door echt gras. De geluidsoverlast en
de lichtvervuiling ’s avonds bij het sporten moeten tot een minimum beperkt worden en
passen bij een (echt) park.
2.

3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Het groen moet een grotere ecologische waarde krijgen. Daarop letten bij de keuze van
nieuwe beplanting, zoals bij- en vlindervriendelijke beplanting en vrucht- en besdragende
bomen en struiken die voedsel leveren voor inheemse dieren.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Sport en bewegen maken onderdeel uit van een gezonde levensstijl. Dat hoeft echter niet
georganiseerd of in de sportschool. De groene ruimte moet bewoners, juist ook ouderen en
gehandicapten uitnodigen om buiten te wandelen en te bewegen.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Hoezo toekomstig wijksportpark? Daartoe is nog helemaal niet besloten. De sportvelden
hoeven niet per se worden uitgebreid; eerder moet het groen worden versterkt. Eventueel
moet de hockeyclub worden verplaatst elders, niet per se in Leiden.

7.

Asserstraat 50-104 - Edward Pieterz

1. Welke waarden in het gebied vindt u van groot belang en zouden behouden of
versterkt moeten worden?
Er moet ruimte zijn voor zekerheid en dynamiek in het openbaar groen, met oog voor
duurzame ontwikkelingen, voor samenwerken, maar ook ruimte voor het samenLEVEN in de
buurt. We willen de verschillende belangen in samenhang beoordelen; dus ook vrij kunnen
spelen en ongebonden sporten, wandelen en recreëren voor (oudere) buurtbewoners.
2. Wat vindt u ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of verbeterd moet
worden?
Waardeloos is het ontbreken van een samenhangende visie in ons woongebied waar
dagelijks 2000 kinderen naar drie scholen gaan, verkeershinder en geluidsoverlast is voor
en door de scholen en sportverenigingen, het JOP een upgrade nodig heeft of liever nog uit
park verwijderen ivm nachtelijk geluidsoverlast.
3. Wat mist u in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Veilige fietspaden voor kinderen ontbreken. Een wijkSPORTpark (wiens besluit???) staat
haaks op het Groen Leids beleid, we missen een gebiedsanalyse van de feitelijke verkeersen parkeeroverlast, en geluidsbelasting voor gebruikers (kinderen en ouders, sporters en
bewoners), we missen de berekening van de toegevoegde waarde van het bestaande groen
aan Leidse CO2 reductiedoelen.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Volgens het ministerie van Volksgezondheid en Zorg is in 2017 23,9% van de Leidse
bevolking lid van een sportvereniging, daarvan doet 2,1% aan hockey. Ook de overige
76,1% zien wij graag spelen, wandelen, elkaar ontmoeten in ons Roomburgerpark. Ook
ongeorganiseerde (oudere) bewoners kunnen dan lekker buiten bewegen! Samen genieten
in onze wijk met het minste openbare groen(!!!) in Leiden.
5. Geef aan hoe uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Wij willen met alle partijen samen leven, wonen en werken. Dat betekent dat we overtuigd
zijn dat de gemeente Leiden niet zonder haar betrokken bewoners besluiten neemt.
Ergo: geen wijksportpark maar een wijkpark Roomburg voor iedereen!

8.
VvE Scholtenstraat – Elzine Vrij
1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
RUST EN DUURZAAM GROEN ZIJN VAN BELANG EN MOETEN WORDEN VERSTERKT.
Als tegenwicht tegen de dagelijkse hectiek op de Van Vollenhovenkade en in de
aangrenzende straten is een groen en rustig gebied broodnodig.
Het bomen- en struikenbestand moet worden uitgebreid ter bestrijding van geluidsoverlast,
luchtvervuiling, hitte en wateroverlast.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
GELUIDSOVERLAST DOOR HANGPLEK EN KNETTERENDE MOTOREN IS
WAARDELOOS EN MOET WORDEN AANGEPAKT.
De hangplek, een “blikken” container die geluid weerkaatst en met de voorkant naar de flats
aan de overkant van de kade gericht staat, zorgt ’s nachts voor veel geluidsoverlast.
Brommers en scooters die door het park naar die hangplek crossen, zorgen daar ook voor.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
WANDELEN EN GENIETEN VAN HET GROEN.
Langs wandelpaden en bij bankjes moeten (rozen)struiken, bomen en vaste planten worden
toegevoegd. De bankjes staan nu verloren in de ruimte en nodigen niet uit tot zitten. Voor
kinderen/jongeren is er genoeg in het park: speeltuin, hangplek, tennis, hockey. De – vaak
wat oudere – wandelende natuurgenieter wordt vergeten. Ik mis ook fruitbomen.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
BEWEGEN EN SPORT.
Sporten hoeft niet altijd in clubverband. Er is ook ruimte nodig voor individuele
sportbeoefening. Wandelen is trouwens bewegen én ook sport.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
WIJKSPORTPARK? SCHRAP DAT WOORD TEN GUNSTE VAN “WIJKPARK”.
In de huidige tijd is meer duurzaam groen nodig, zeker in Leiden! Versterk het groene
parkgedeelte, het beslaat thans maar ongeveer 1/3 deel van het door straten en sloten
omgeven geheel. Verklein het niet. Denk aan: natuurliefhebbers, wandelaars, rustzoekers,
individuele sporters, hondenuitlaters, ouderen en niet-sportievelingen.
Roomburgerpark,
het gebied begrensd door
Kanaalweg – sloot Lorentzkade – sloot Van Vollenhovenkade – van
Vollenhovenplein
(afgeleid van google-map)
Gehele gebied:
3300 mm2

100 %
2
Terrein voor de molen:
180 mm

5,5 %
Hazewinkelstraat:
300 mm2

9%
Hockeyclub:
1050 mm2

32 %
Speeltuin de Speelschans: 169 mm2

5%
Tennisclub:
285 mm2

8,5 %
Flat:
105 mm2

3%
2
Park:
1211 mm

37 %
Heel globaal: 17,5 % bebouwing, 45,5 % sport/spel en 37 % park

9.

Wijkvereniging Professorenwijk – Hans Turenhout

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
De Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk is van mening dat er op dit moment een
balans aanwezig is tussen sport en groen aan de ene zijde en openbaar gebied en nietopenbaar gebied aan de andere zijde. De wijkvereniging vindt deze combinatie van groen
en sport een belangrijke waarde en die waarde dient gehandhaafd te blijven. In dat verband
vindt de wijkvereniging het ongelukkig dat het onderzoek zich richt op de ontwikkeling van
een wijksportpark. Gelet op het behouden van de balans tussen sportvoorzieningen
enerzijds en groenvoorzieningen anderzijds, zou de wijkvereniging het betreuren indien het
huidige park getransformeerd wordt in een wijksportpark waarin het accent op
sportvoorzieningen ligt. Het woord “wijkpark” past dan ook beter bij een multifunctioneel park
voor de wijk dan het woord “wijksportpark”. Het woord “wijksportpark” suggereert dat het
park primair gebruikt gaat worden voor sport en dat niet-georganiseerde recreatie/verblijf- en
groenvoorzieningen slechts ondergeschikt zijn. Het park dient wat de wijkvereniging betreft
ook primair een park voor de wijk te zijn en niet voor de stad. Bij de keuzes die gemaakt
gaan worden ten aanzien van de sportfaciliteiten ter plaatse, moet bedacht worden welke
delen van de stad precies bediend worden. Indien het de bedoeling is om de gehele stad te
bedienen, staan meerdere opties open en dient ook gekeken te worden naar sportvelden
(met name voetbalvelden) elders in de stad die momenteel niet intensief en zeker niet
multifunctioneel worden gebruikt. Een belangrijke waarde voor de wijkvereniging is de
openheid van het park. Er dienen zo min mogelijk afsluitingen te zijn en het park dient
gebruikt te kunnen worden door een ieder. Ook het element rust dient niet veronachtzaamd
te worden. De stad Leiden is één van de minst groene steden van Nederland en onze stad
heeft gebieden nodig die extensief worden gebruikt en waar de stadsbewoner rustig kan
verblijven.
2. Wat vindt u op dit moment “waardeloos” in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
De verkeersdruk in het gebied is zeer hoog en zou verbeterd moeten worden. Verder is de
ter plaatse aanwezige hangcontainer een doorn in het oog en wordt ook overigens het park
slecht onderhouden en maakt door het vele zwerfafval een verwaarloosde indruk. Tot slot is
er sprake van een verstoorde waterhuishouding in het oostelijk gedeelte van de
Professorenwijk. Indien het park heringericht wordt, is het van belang dat de ontsluiting van
de sportverenigingen plaats heeft via de Kanaalweg en dat er in ieder geval maatregelen
worden getroffen om de bestaande wateroverlast aan te pakken. Verder is het park zeer
eenzijdig ingericht en zal een landschapsarchitect aandacht moeten besteden aan een meer
diverse inrichting van het park, waarbij sprake is van een natuurlijke samenhang tussen de
aanwezige (sport)voorzieningen en het groen.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Het openbare groen zou kleurrijker en afwisselender mogen worden met meer aandacht
voor bijen, insecten en vogels (op dit moment ontbreken vogelkasten). Het park zou meer
het karakter van een heemtuin moeten krijgen. De gemeente Leiden hanteert een hoog
ambitieniveau bij het Singelpark en dat ambitieniveau zou ook gehanteerd moeten worden
bij de herinrichting van het wijkpark.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Sport en bewegen kan zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Er dient ruimte te zijn
dichtbij huis om te wandelen, hard te lopen, bootcamp etc. Het is fijn als de openbare ruimte
voor een ieder bereikbaar en toegankelijk is om te kunnen bewegen op de wijze die hem of
haar goeddunkt.

5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
De wensen van de wijkvereniging kunnen worden gerealiseerd als het bestaande evenwicht
tussen groenvoorzieningen en (sport)voorzieningen behouden blijft. De mogelijke
herinrichting van het park dient gebruikt te worden om de thans aanwezige belasting voor
omwonenden bestaande uit verkeersoverlast, parkeerdruk, geluidoverlast en lichthinder te
beëindigen. De herinrichting dient aangegrepen te worden om de kwaliteit van het park
aanzienlijk te verhogen. Een herinrichting van het park waarbij afzonderlijke clubhuizen
vervangen worden door één multifunctionele accommodatie waardoor het bebouwd
oppervlakte ter plaatse afneemt, wordt ondersteund door de wijkvereniging. Indien er ruimte
blijkt te zijn voor een extra sportveld, zou uitdrukkelijk ook onderzocht moeten worden of een
dergelijk sportveld door meerdere sporten gebruikt kan worden.

10.

VvE MOB – Jeanette de Bolster

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen,
max. 50 woorden).
Het park in zijn huidige vorm is prima. De ruimte en het groen zijn belangrijk voor de hele
buurt. Het groen kan worden uitgebreid. De hangplekcontainer kan worden verplaatsen of –
mogelijk - op een andere manier worden ingericht, die beter past in de groene omgeving.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50
woorden).
De grote overlast bij de hangplekcontainer ‘s avonds en ’s nachts: geschreeuw, gegil en
harde muziek, rotzooi die wordt achtergelaten en het rijden met scooters over de paden en
over het grasveld.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
1) plekken, die iedereen kan gebruiken om tot rust te komen en te ontspannen (een
picnicplek met bankjes en een theehuisje) 2) groen en waterpartijen (bijvoorbeeld een
heemtuin en voorzieningen voor vogels); 3) een afzonderlijke hondenuitlaatstrook en 4)
ruimte voor vrijesportbeoefening.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Ook dit is een vorm van sport en bewegen!
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Het huidige park moet een ‘groene long’ zijn en blijven, waarin de hele buurt kan genieten.
Dit is belangrijk: de wijk is – zie het grote aantal flatgebouwen rond het park - dichtbevolkt en
Leiden scoort landelijk gezien laag wat betreft het aantal m2 openbaar groen.
Dit standpunt valt niet in te passen in een wijksportpark. De hockey moet dus elders
uitbreiden.

11.

Tennisclub Roomburg – John Doove

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen,
max. 50 woorden).
- Groen, gedifferentieerd sport (en spel) aanbod in de wijk. Stadspark.
- In brede zin de synergie versterken tussen alle organisaties door (voor een deel)
multifunctioneel gebruik ruimte (sportveld i.c.m. gymlessen) trainingen (tussen sportclubs),
inkoop (onderhoud), accommodaties (breder gebruik) etc. voor wijk en de stad.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
- De parkeer- en verkeerssituatie: geen duidelijke routing het betaald parkeren op de
kanaalweg (jaagt bezoekers weg tijdens evenementen), de druk op de ingang bij
de Asserstraat de gevaarlijke parkeersituatie bij de Kanaalweg.
- Onderbenut potentieel in samenwerking tussen Wijk, sport en andere organisaties in de
wijk.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
- Meerwaarde samenwerking tussen organisaties (inzetten accommodaties breder dan
sport)
- Goede parkeergelegenheid
- Ongeorganiseerde sport mogelijkheden (naast een trapveldje, fitnesstoestellen of anders)
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
- Gezonde maatschappij (en wijk)
- Ontspanning
- Buiten zijn
- Sociaal contact
- Een onmisbaar onderdeel van een gezonde en verbonden wijk
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
- TC Roomburg kan haar potentieel in deze wijk niet benutten door:
- langbestaand tekort aan tennisbanen op piekmomenten
- verouderde sportaccommodatie
- geen jaarrond tennisaanbod
- beperkte mogelijkheden inzetten accommodatie voor breder gebruik
Een nieuw park met moderne accommodatie kan alle bovenstaande wensen vervullen en de
effectiviteit van het park versterken.

12.

Directeur Lorentzschool – John Bezouw

-

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen,
max. 50 woorden).
Een gebied waarbinnen sport, spelen en bewegen goed mogelijk zijn.
Een gebied dat veel groen bevat en ook uitstraalt.
Een gebied waarbinnen genoten kan worden van natuur.
Respect voor elkaars belangen.

-

2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Het gebied straalt geen eenheid uit.
Het gebied voor sport en spel is te klein en kan omvangrijker worden.
Herinrichten van het gebied en zorg dragen voor meer eenheid
Zorg dragen dat in alle behoeftes wordt voorzien.

3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Meer synergie van mogelijkheden: concreet…de huidige bouwbestemming van grond
bij het schoolplein van de Lorentzschool betrekken bij het sportpark.
De functies sport en spel en bewegen integreren en daarmee de ruimte overdag
gebruiken voor sport en beweging voor de kinderen.
Zorg dragen voor een goede verkeersafhandeling, inclusief voldoende parkeren.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
In informeel verband kunnen komen tot voldoende en goede lichaamsbeweging.
Binnen dit informele verband zich binnen een natuurlijke omgeving kunnen bewegen.
In georganiseerd verband komen tot sporten.
Aandacht voor sport en bewegen voor alle leeftijden, van peuter tot en met
volwassenen.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Binnen het Third Place project is een goede voorzet gegeven om functies natuur,
sport en bewegen anders in te delen, tegemoet komend aan onze wensen.
De voormalige bouwterreinen bij de Lorentzschool onderdeel maken van het
wijksportpark.

13.

L.K.V. Sporting Trigon – Joost van der Wal

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
L.K.V. Sporting Trigon is ene club die stevig gewordteld is in Leiden en in de Wijk
Roomburg. Ons veld is gelegen op één van de mooiste plekken van Leiden. Onze leden en
gasten komen hier al sinds jaar en dag met veel plezier naartoe. Dat willen wij graag zo
houden. Wij willen daarnaast een plek zijn waar alle Leidenaren, naast korfbaal, ook de
sporten hockey en tennis kunnen beoefenen.
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
Geen opmerkingen.
2.

3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Geen opmerkingen.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Korfballen is een sport en sport is (altijd) bewegen!
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Het is onze ambitie om verder te groeien en een toekomstbestendige vereniging te worden.
Wij willen draagvlak voor samenwerking met de andere clubs in de wijk (LHC Roomburg en
TC Roomburg) onderzoeken. Zodat wij niet alleen onze ambities kunnen waarmaken, maar
ook onze bijdrage aan de wijk kunnen leveren. Wat L.K.V. Sporting Trigon betreft profiteert
de hele wijk van de doorontwikkeling van sportparken naar wijkparken om te kunnen
sporten, bewegen en recreëren , maar deze ontwikkeling mag nooit ten koste gaan van de
georganiseerde sport in de buurt. Integendeel, deze ontwikkeling zou onze clubs moeten
versterken.

14.

Initiatief Nieuw Roomburgerpark – Margot Nicolaes

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden. (Graag zo specifiek benoemen, max 50
woorden)
Groen, sportief, maatschappelijk en autoluw
Een park mét behoud of zelfs versterking van groen. Waar sport niet achter een afgesloten
hek zit. Een open huis dat toegankelijk is voor iedereen in de buurt, dat nieuwe kansen biedt
voor maatschappelijke verbindingen en wijkactiviteiten. Een park dat zich richt op jong én
oud, in een autoluwe wijk.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden (graag zo specifiek benoemen, max 50 woorden)
Integrale benadering
Door de jaren heen is er veel veranderd in de wijk wat heeft geleid tot een toename van de
verkeersdruk en problemen met parkeren. Ook de waterhuishouding van de wijk is niet
optimaal. De sociale voorzieningen (buurthuizen, ontmoetingsplekken) in de wijk zijn beperkt
en de toegankelijkheid van de sportverenigingen is niet optimaal. Samen met het Trigonterrein is het park uitgegroeid tot een lappendeken van locaties en voorzieningen, ieder met
hun eigen bestemming en enkelvoudig gebruik. Door een koppeling te maken met de
locaties Oppenheimstraat en Lorentzschool kan het geheel van locaties optimaal worden
ingedeeld voor de bundeling van functies als groenbeleving, sport, ontmoeten en spelen.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden
(graag zo specifiek benoemen, max 50 woorden)
Multifunctioneel buurthuis
De organisaties in het huidige park hebben allen een eigen gebouw, ingericht voor een
specifiek enkelvoudig doel, en enkel toegankelijk voor de eigen gebruikers. Voeg deze
clubhuizen samen tot buurthuis, een centrale plek in de wijk waar je een kop koffie kunt
drinken, kunt klaverjassen, kunt luisteren naar een concert of als ZZP-er een plekje zoeken
om te werken.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in
Bewegen voor iedereen
Bij sport en bewegen denken wij aan zowel georganiseerde sporters (hockey, tennis,
korfbal) als ongebonden sporters en ‘bewegers’ (lopers, wandelaars – met of zonder hond,
bootcampers, fietsers). En aan scholieren die tijdens het reguliere onderwijs worden
gemotiveerd om te bewegen. Als Nieuw Roomburgpark stellen we daarvoor graag de
faciliteiten beschikbaar, zoals dat nu ook al door hockeyclub Roomburg gebeurt voor de
sportende ouderen in de wijk.
5.

Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark
(graag zo specifiek benoemen, max 50 woorden)
Open park
Van een open wijksportpark kan iedereen gebruik maken. Zowel bewoners als scholen en
buitenschoolse opvang. Zowel georganiseerde sporters als ongebonden sporters en
‘bewegers’. Samenwerking tussen de organisaties en een integrale benadering van het
gebied is een belangrijke voorwaarde. Georganiseerd door en voor de wijk.

15.

Leidse Sport Federatie - Nienke Ledegang en Bart Ledegang

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen,
max. 50 woorden).
Plezierig leven: iedereen kan met veel plezier wonen en gebruik maken van gebied
Gezond & vitaal: stimuleert tot gezonde en vitale leefstijl
Samen & sociaal: je kan er samen activiteiten ondernemen en elkaar ontmoeten
Groen & duurzaam: groene/duurzame inrichting en aanpassingen
Inclusief & multifunctioneel: voor iedereen en voor meerdere doeleinden
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden? (Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Niet samen: een onwenselijke huidige situatie waarin sport, bewegen, groen en wonen niet
meer goed samengaan.
Ruimtegebrek: een jarenlang gebrek aan ruimte voor de sport dat ten koste gaat van sporten beweegmogelijkheden onder de omwonenden en liefhebbers en dus de gezondheid en
vitaliteit van de Leidenaars.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
Duidelijkheid over het gezamenlijke belang van de verschillende belanghebbenden, waarin
sport, bewegen, groen en wonen wel weer samen kunnen komen. Tevens mist gezamenlijk
inzicht in het belang van de maatschappelijke functie van het gebied en de rol van de
organisaties hierin.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
S&B verbindt en raakt mensen
S&B is dichtbij en gaat over beleven en meedoen
S&B geeft energie, zorgt voor ‘reuring’ en dynamiek in de stad
En het leeft: we hebben er allemaal een mening over (16 miljoen bondscoaches)!
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
De LSF heeft de wens dat sport en bewegen in Leiden zo optimaal mogelijk wordt
gefaciliteerd en gestimuleerd. Dit kan door het sport- en beweegaanbod in de stad
laagdrempelig en toegankelijk te maken, een aanbod te creëren waar iedereen trots op is en
zich deel van uit voelt maken.

16.

Het Kasteel en Cronesteynkade - Amos Kater

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
De wijk heeft een zelfvoorzienend karakter met winkels, zorg, sport en groen voor jong en
oud. Het is van groot belang dat al deze functies in de wijk aanwezig blijven en versterkt
worden. Deze voorzieningen moeten toegankelijk zijn en blijven voor alle bewoners van
Leiden.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
De verkeerstromen, inclusief parkeermogelijkheden, rondom de scholen en de
sportaccommodaties.
De over- en ondercapaciteit van voorzieningen in de wijk.
Daarnaast zijn de voorzieningen voor ouderen, inclusief wonen, onvoldoende. Een integraal
gebiedsplan en visie ontbreken.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Woningen voor ouderen, waarbij de huidige woningen van ouderen beschikbaar komen voor
jongeren.
Verschraling winkelaanbod.
Sportvoorzieningen in de breedte voor jong en oud, inclusief zaalcapaciteit.
Welzijnsvoorzieningen voor jong en oud.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Een wandeling (met hond) door een (sport)park en de wijk, ruimte voor ongeorganiseerde
sport (trapveldje, speeltuin, grasveldjes) en genoeg capaciteit voor de georganiseerde sport
(hockey, tennis, korfbal, …)
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Van groot belang is dat er een integraal plan komt dat aan de wensen van toekomstige
generaties en de huidige generatie tegemoet komt. Lef en passie is daarbij noodzakelijk.
Zoeken naar wat ons verbindt. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en moet zelf
met een visie komen, waarbij creatieve oplossingen, zoals parkeren onder het maaiveld en
afsluiten van straten, niet geschuwd worden.

17.

Speeltuinvereniging - Remco van Sliedrecht

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
Het Roomburgerpark biedt een prachtige, groene uitlaatklep waar de wijkbewoners kunnen
sporten en ontspannen. In onze wijk wonen 2367 kinderen onder de tien jaar1. Daarnaast
komen naar schatting nog eens >500 kinderen uit andere wijken dagelijks naar school in
onze wijk. Deze kinderen leven zich uit in het park en met name in de speeltuin. De
Speelschans heeft ook een duidelijke sociale functie. Het is een ontmoetingsplek voor
(groot)ouders en kinderen. Ook zijn er wekelijks 2-3 kinderpartijtjes.
Belangrijke waarden van de huidige speeltuin:
Ruimte, zodat voor zowel de kleintjes (0-4 jaar) als de wat oudere kinderen (4-10 jaar)
voldoende ren- en speelmogelijkheden zijn.
Groen, de kinderen genieten na een dag binnen in het leslokaal van de natuurlijke groene
omgeving om hen heen
Overzichtelijke indeling en omheining zodat ouders hun kinderen niet uit het oog verliezen.
Winkeltje/toiletten/beheerdersruimte voor de nodige voorzieningen
Open, vrije toegang
Leiden in cijfers, 5-jaargroepen naar wijk.
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
“Waardeloos” begrijpen we hier als “niet op het niveau dat je zou willen”
Er zou strenger gehandhaafd kunnen worden op zwerfvuil en vandalisme, met name door
hangjeugd. Beplanting zou strategischer ingezet kunnen worden om ontsierende
‘achterkanten’ van clubhuizen en hoge hekken te bedekken
“theoretisch” fietsverbod: paden in theorie alleen voor voetgangers maar vormen verbinding
richting speeltuin, kanaalweg en tennispark, dus in praktijk wel fietsers
Fietsverbinding aanleggen Waterhuishouding kan verbeterd worden
2.

3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
De speeltuin zit naar volle tevredenheid op zijn plek.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Kinderen sporten en bewegen iedere dag (aangeraden norm 2 uur / dag). Dit moet niet
beperkt blijven tot 1 of 2 georganiseerde uurtjes in de week. Ook moet de portemonnee van
de ouders geen belemmering vormen voor kinderen om te kunnen spelen en zich via het
spel te ontwikkelen.
Veel ruimte voor kinderen om te kunnen spelen.
Uitdagende speeltoestellen waar kinderen hun energie in kwijt kunnen.
In de huidige speeltuin is voldoende ruimte tussen de speeltoestellen om lekker rond te
kunnen rennen. Daarnaast wordt ook druk geskelterd en gestept over de aangelegde
asfaltpaden.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
(Graag zo specifiek mogelijk benoemen, max. 50 woorden).
De huidige speeltuin handhaven en dus inpassen in het plan is optimaal.
Daarmee wordt ook voorkomen dat de forse investeringen van de gemeente van de
afgelopen jaren (laatstelijk najaar 2016) in de speeltuin “weggegooid geld” worden.

18.

Meijerskade - Sabien Teulings

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
Behouden en versterken
Combinatie natuur - ook om de hond uit te laten - en sport.
Groen met karakter: beeldbepalende kastanjes, wilde bloemen en grillige naaldbomen in de
middenbermen Burggravenlaan, eetbaar groen op Het Zoete Land.
Sportief, gezond en natuurlijk verbonden: via Kanaalweg met polderpark Cronesteyn en
zwembad De Vliet, een verdwaalde fazant in de tuin, via het Singelpark met de rest van de
stad. Rustig en open, water en slingerpaden. Vrije speelmogelijkheden, bankjes en ruimte
voor spontane sportactiviteiten.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
Verbeteren
Luchtvervuiling en lawaai vanuit de A4. Fijnstof in de wijk. Verkeersopstoppingen.
Parkeeroverlast. Lichtvervuiling. Kunstgras. Rommelig park. Verwaarloosd, zompig grasveld.
Hufterproof container voor jongeren maakt van voetbalveldje een onaantrekkelijke hangplek
met veel glasscherven.
Onaantrekkelijke bovengrondse papier- en glascontainers bij ingang park op hoek
Meijerskade/Van Vollenhovenkade, ontbreken van - ondergrondse - container voor plastic
afval.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Toevoegen aan het gebied
Meer bomen en wild groen: wildernis, biodiversiteit en schone lucht,
Groene verbindingen: vrijliggende onverharde wandel- en fietspaden vanuit Het Singelpark,
Meijerskade, Lorentzkade naar Cronesteyn, van Meijerskade naar kanaal, groene verbinding
met tennis en hockey.
Sportieve en avontuurlijke elementen voor ouderen en kinderen: jeu-de-boule, blote-voetenpad, huttenbouw, avontuurlijke paadjes over watertjes, Park Luxembourg
Pluk- eettuinen, bloemenpluktuinen, eetbaar groen
Gezonde & betaalbare maaltijden op een mooie plek voor gezinnen en ouderen, waar je
zondagochtend koffie gaat drinken
Parkeren buiten de wijk: elektrische busjes brengen je naar station of naar
autoverzamelplekken bij de A4.
Een mooie recreatiefontein waar kinderen ook doorheen mogen lopen.
4. Wat is sport en bewegen voor ons?
Wandelen, hardlopen, trailrunning vanuit je voordeur. Veilige, groene en gezonde fiets- en
wandelverbindingen die rust geven. Ontmoetingen in het park, ook vanuit de binnenstad en
de overige wijken via het Singelpark. Poldersport, mudmasters, yoga, tai chi, meditatie,
hockey, tennis, skaten, ravotten.
5. Hoe past dit in een wijksportpark
We zorgen voor meer bomen, meer en spannend groen, pluktuinen en gezonde voeding,
schone lucht. We maken de wandelaar en fietser de baas. De wijk wordt een groot natuuren ontmoetingspark met groene verbindingen met andere wijken in de stad, met
natuurgebieden buiten de stad.
Met respect voor flora en fauna en de rust.

19.

Het Zoete Land – Siebrand van der Ploeg

1. Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden?
Het Roomburgerpark is een groene oase in de wijk voor informele ontmoetingen en
ongebonden bewegings-/sportactiviteiten; draagt bij aan leefbaarheid; versterkt
biodiversiteit; is goed voor klimaatbestendigheid. Kan verder versterkt worden door het park
officieel onderdeel te maken van de Groene Hoofdstructuur (nu al soort ‘steunpunt’). Zeer
belangrijk in onze versteende stad.
2. Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
‘Waardeloos’ vind ik dat dit schaarse groen om de zoveel tijd ter discussie staat, terwijl bij
eerdere gelegenheden is afgesproken dat het park groen zou blijven. Dat er verschillende
belanghebbenden zijn aan wier wensen het park voldoet, maakt het kwetsbaar: zij spreken
immers niet met één stem.
3. Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
De beplanting kan diverser met onder meer specifieke aandacht voor bijen. Beplanting kan
ook deels ‘eetbaar’ en ‘bruikbaar’, bijvoorbeeld met noten- en fruitbomen, en/of met een
pluktuin met bloemen; en/of een gezamenlijk te gebruiken en te bewerken buurtmoestuin.
Dit versterkt de actieve betrokkenheid van buurtbewoners en daarmee de sociale cohesie.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Sport en bewegen houdt voor mij in dat ik op zelfgekozen momenten aan de bak ga met
wandelen, fietsen. Gaat mij vooral om het bewegen; competitieve element voor mij niet van
belang (tenzij als competitie met mezelf). Aan de andere kant erken ik zeker het belang van
sport in club- en teamverband.
5. Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in een wijk(sport)park.
Zie antwoord op vraag 3: eetbaar maken, pluktuin voor bloemen, buurtmoestuin, meer
mogelijkheden tot actieve betrokkenheid van de omwonenden.

20.

VVE Vollenhovenplein – Theo Uittenhout

1. Wat is goed aan het park
Groen genot
Het park is een heerlijke plek om naar te kijken en om naast te wonen. Af en toe een
ommetje om de vijver, een genot om te zien wat er elke week weer anders is aan de
begroeiing. De flora en fauna is zó belangrijk! Het is gezond en ik kom tot rust. Het park is
ook een belangrijke reden voor mij om hier te komen wonen.
2. Wat is waardeloos aan het park
Wat kan beter?
Niet waardeloos, maar wel voor verbetering vatbaar:
Een passender hangplek voor jongeren, die minder lawaai maakt. En moet er eigenlijk wel
een hangplek zijn? Trekt jongeren aan uit heel Leiden.
En ook: een geluidsbuffer om de hockey-kantine en de ruimte daaromheen.
De drainage kan ook beter, in de herfst worden grasvelden en wandelpaden zompig.
3. Wat mis ik in het park
Onmisbaar
Ik mis niet zoveel in het park. Het is het weinige groen dat we in de wijk hebben, dat is
onmisbaar. Een grotere diversiteit in de begroeiing zou wel heel mooi zijn!
4. Sport en bewegen
Bewegen in het park
Sport mag zijn plek hebben, maar wel compact waar het nu zit en niet versnipperd over de
gehele ruimte. Bewegen zie ik veel in het groene deel waar dagelijks mensen joggen, hun
hond uitlaten, een spelletje doen op het grote grasveld, schoolklassen sporten, mensen
“gewoon” wandelen …………….
Sportdag in het park
5. Hoe verder met het park?
Hou het park groen
Vooral zo houden, zo mogelijk nog meer groen en diversiteit en verscheidenheid. Een mooi
evenwicht tussen sport en groen. En hou dit naast elkaar, niet door elkaar: het park is de
tuin voor meer dan 700 appartementen!

21.

VvE Vridemo – Mark Leenhouts

1. Wat vindt u goed aan het park?
Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden behouden
of versterkt moeten worden
Groen biedt rust
Het park biedt rust, met zijn groen en zijn hoge bomen als buffer tegen de Kanaalweg
erachter. Niet alleen er vrij in kunnen lopen is belangrijk, alleen al ernaast wonen en
erop uitkijken is mooi en gezond. Het park is een van de redenen waarom ik hier
kwam wonen.
2. Wat vindt u ‘waardeloos’ aan het park?
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
De waarde van rust
Uitbreiding van de sport in het park betekent niet alleen minder groen, maar ook
meer drukte, meer parkeerverkeer, meer overlast. Deze bedreiging van de rust zou ik
‘waardeloos’ vinden, zoals wijkbewoners bij eerdere sportplannen voor het park
(2004, 2015) al duidelijk hebben aangegeven.
3. Wat mist u in het park?
Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Onmisbaar
Ik mis niet zoveel in het park. Het is het weinige groen dat we in de wijk hebben, dat
is onmisbaar.
4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Verhouding sport-groen
Sport en bewegen zijn goed, maar hoeven niet voor iedereen in georganiseerd
verband. Het park is klein en heeft momenteel een goede verhouding sportclubopenbaar
groen; uitbreiding van de sport zou jammerlijk ten koste gaan van het toch
al weinige groen in de wijk.
5. Hoe verder met het park?
Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Stad en wijk
De hockeyclub is, zoals zij zelf zegt, ‘de enige Leidse hockeyvereniging met de
daarbij passende ambitie’. Dat is een ambitie voor de stad, die haar van harte
gegund is, maar niet ten koste hoeft te gaan van de wijk. De gemeente zou mee
moeten denken over alternatieve uitbreidingsmogelijkheden.

22.

Vereniging Milieudefensie Leiden – J.W. van Leenhof

Ik vind het belangrijk dat het sportpark duurzaam en milieuvriendelijk wordt aangelegd.

