Aan de gemeenteraad van Leiden
c.c. college van BenW

Het college komt met een nieuw plan voor een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Een plan
dat in de wijk onrust zaait, wederom slecht is voor de biodiversiteit en disproportioneel veel geld
kost. Het college verschaft de raad onjuiste informatie over de impact van het plan, negeert de
duidelijke uitslag van het referendum en wil over zijn graf heen regeren. Wij roepen de gemeente
raad op om dit voorstel direct af te wijzen en er geen verder onderzoek naar te laten doen.
Voorts zijn wij van mening dat het Roomburgerpark een beschermde status verdient.

Leiden, 22 augustus 2021
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 15 juli jl. heeft het college van BenW uw raad een brief gestuurd met als onderwerp “Vervolg
ambities uit inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark”. Met belangstelling hebben wij deze
gelezen.
In de brief komt naar voren dat het college alsnog een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark wil
laten aanleggen, met verplaatsing van de tennisclub naar het sportterrein aan de Cronesteinkade.
Als reden daarvoor wordt opgegeven dat “de behoefte tot uitbreiding van hockeycapaciteit in Leiden
reeds sinds het begin van deze eeuw manifest is”. Het college gaat voorbij aan de trend in de
hockeywereld dat clubs steeds minder leden hebben. Bij HC Roomburg was er over 2019/20 evenwel
een lichte stijging van het aantal jeugdleden (1,5%), vooral veroorzaakt door een stijging van het
aantal leden onder de zes jaar (17%), die momenteel op zaterdag spelen op het veld van Trigon .
U kent ons standpunt. Nut en noodzaak van een vierde veld, naar onze stellige indruk uitsluitend
bedoeld om de wedstrijdcapaciteit voor de jeugd op zaterdag te vergroten, vinden wij niet
onderbouwd. Wij vinden dat de behoefte aan capaciteit regionaal moet worden bekeken. Elke Leids
kind kan hockeyen, als het dat wil. Is het niet bij Roomburg, dan wel bij bijv. Forescate of Alecto.
In de brief van 15 juli jl. wordt refererend aan een onderzoek uit 2014 een favoriet scenario
geschetst: op de huidige locatie van de tennisbanen wordt een hockeyveld ingepast. “Het blijkt
helaas niet mogelijk om hierbij het Roomburgpark volledig ongemoeid te laten; er zullen conform dat
onderzoek uit 2014 dan de volgende aanpassingen gedaan moeten worden: de sloot en het voetpad
aan de westkant van de tennisbanen moeten worden verlegd en enkele bomen moeten worden
verplaatst. Een deel van het huidige tennispark zal niet nodig zijn voor het inpassen van een
hockeyveld en kan worden ingezet voor vergroening. Qua vierkante meters is dit ongeveer gelijk.”
De sloot en het voetpad worden verlegd en enkele bomen worden verplaatst, aldus het college. Dat
klinkt alsof de impact gering is. Wij zijn ter plekke gaan kijken. Wij constateren dat het gaat over een
strook van 20 bij 60 meter, met rond de 70 bomen met daaronder volle heesters. Die moeten
worden gerooid, een enkele boom kan mogelijk worden verplaatst. Het gaat daarbij om elf bomen

met een stamomtrek van meer dan een meter en om twee bomen met een stamomtrek van
ongeveer 180 cm. Wij constateren dat het college uw raad hierover onjuist heeft geïnformeerd.
Wel correct is de melding dat het deel van het huidige tennispark niet nodig zal zijn voor het inpassen
van een vierde veld, qua vierkante meters ongeveer gelijk is en kan worden ingezet voor vergroening
(er verdwijnt 1.200 m2 groen en er kan naar schatting 1400 m2 voor terug komen). Wij gaan er
vanuit dat alle ruimte die alsdan zou vrijkomen, daadwerkelijk daarvoor wordt gebruikt.
Onderstaand de kaart uit 2014 die de gemeente gebruikte om het plan te verduidelijken.

Wij hebben bovenstaande kaart geprojecteerd op Google Maps om de impact van het plan te
verduidelijken (zie volgende pagina). Op deze kaart is het nieuwe hockeyveld rood omkaderd. In het
groene kader is het groen te zien (met ± 70 bomen) dat moet wijken voor het vierde hockeyveld. De
bestaande en nieuwe waterlopen zijn in blauw ingetekend.

In de brief wordt gerefereerd aan onderzoek uit 2014. Deze variant is eerder aan de orde gekomen
en afgewezen. Zie de brief van 10 maart 2015 met als bijlage het haalbaarheidsonderzoek van 2014.1
Op het eerste gezicht ziet het plan er sympathiek uit, echter als je het nader bestudeert en alle
effecten op een rijtje zet dan is het eindoordeel negatief.
Biodiversiteit
Wat is de impact van het nieuwe plan voor de biodiversiteit? Een groot aantal bomen en heesters
moet verdwijnen. Meer dan 67 bomen, het aantal waarover in het kader van het referendum zoveel
te doen is geweest. Een aantal bomen is ongeveer 65 jaar oud (geplant bij de aanleg van de
tennisclub in 1955). De oude houtwal wordt afgebroken, terwijl die van grote ecologische waarde is
vanwege het aantal dieren dat daar voedsel zoekt, schuilt of slaapt. Er leven beschermde
diersoorten. De compensatie door “vergroening” op het terrein dat openvalt, helpt niet echt. Het
herstel van de biodiversiteitswaarde vergt meer dan 20 of 30 jaar. Het heeft zonder twijfel gevolgen
voor flora en fauna. Maar denk ook aan waterhuishouding, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit (notoir
slecht in onze wijk) en hittestress.
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Brief van 10 maart 2015 (Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey), kenmerk Z/14/131704, met als bijlage
het Haalbaarheidsonderzoek 2014.

Kosten
Wat zijn de kosten? In 2014 is deze variant onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek en is
geconstateerd dat het ging om een complexe operatie, waarvoor op drie locaties een herinrichting
aan de orde is.2 De kosten voor het realiseren van de variant werden toen geraamd op 2,8 mln. euro.
We zijn nu zeven jaar verder. Het zou ons niet verbazen als het plan nu meer gaat kosten en wij
sluiten niet uit dat het bedrag de 4.4. mln. waarover in het kader van het referendum zoveel om te
doen is geweest, zal worden genaderd of zelfs overschreden.
Referendumuitslag ontlopen en over het graf heen regeren
In maart 2021 heeft het bekende referendum plaatsgevonden, waarbij 2/3 van de Leidse bevolking
(ook in onze wijk) tegen het inrichtingsvoorstel was met een vierde hockeyveld. De stad heeft
gesproken: laat de parken met rust en spendeer niet disproportioneel veel belastinggeld aan een
vierde hockeyveld. De wond van de scherpe tweedeling in de wijk begon wat te dichten. Met deze
brief legt het college van B enW opnieuw de tegenstellingen in de wijk en in de stad bloot.
Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het college doordramt en zoekt naar een uitweg om de
referendumuitslag te ontlopen. Veel elementen in het nieuwe plan in de brief van 15 juli 2021 lijken
op dat breed verworpen inrichtingsvoorstel: bomenkap, hoog risico op verlies van biodiversiteit,
hoge financiële kosten (belastinggeld), beperkt en slecht aangetoond nut en noodzaak van een
vierde veld.
Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de overduidelijke uitslag van het
referendum en de gevoeligheid van het onderwerp vinden wij dat het college over het graf heen
regeert als het plan in besluitvormende zin wordt besproken in de gemeenteraad. Met deze brief
heeft het college een verkiezingsthema gecreëerd.
Conclusie
Wij concluderen dat het college met een nieuw plan komt voor een vierde hockeyveld in het
Roomburgerpark, dat in de wijk onrust zaait, wederom slecht is voor de biodiversiteit en
disproportioneel veel geld kost. Het college verschaft de raad onjuiste informatie, negeert de
duidelijke uitslag van het referendum en wil over zijn graf heen regeren. Het college stelt voor het
nieuwe plan met uw raad te bespreken tijdens een informele bijeenkomst in opmaat naar
richtinggevend besluit van uw raad. De status en openbaarheid van een ‘informele bijeenkomst’ is
ons niet duidelijk. Hoe dat ook moge zijn, in het licht van het voorgaande en om fuikwerking te
voorkomen, roepen wij uw raad op om dit voorstel direct af te wijzen en er geen verder onderzoek
naar te laten doen.
Voorts zijn wij van mening dat het Roomburgerpark een beschermde status verdient.
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Bert Stemerdink
Jet Lenters
Dirk Vooren
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Haalbaarheidsonderzoek 2014, Samenvatting.

Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
@: roomburgerpark@outlook.com
www.roomburgerpark.nl

