Verkleining Roomburgerpark gecompenseerd door speelveldjes en groen

Vierde veld hockeyclub
Loman Leefmans
Leiden ■ Hockeyclub Roomburg
krijgt zijn felbegeerde, vierde
speelveld in het Roomburger-

park. Dat hebben de wethouders
Paul Dirkse (D66) en Ashley
North (GroenLinks) vrijdag bekendgemaakt. Ter compensatie
wordt de rest van het park in de
Professorenwijk onder meer verrijkt met speelveldjes en allerlei
vormen van groen.
Buurtbewoners en de gemeenteraad
kunnen later dit najaar hun mening
geven over het voorstel. ,,Wij zijn er
in ieder geval heel tevreden mee", aldus Dirkse.
Het nieuwe hockeyveld komt op
de plek van de huidige speeltuin De
Speelschans die vervolgens enkele
tientallen meters opschuift. De aangrenzende Van Vollenhovenkade en
het bouwkavel naast de Lorentzschool worden nadrukkelijk bij" de
parkplannen betrokken.
Een afsluiting, beplanting en
ruimte voor fietsers en -stallingen
gaan er het autoverkeer terugdringen en herleiden. Bomen, kruidriik
gras, heesters en bosschages; dat is
waar het stadsbestuur over spreekt
als toevoeging voor het hele park.
Het bestaande clubhuis van de hockeyclub krijgt ook de functie van
buurthuis, met een nieuwe entree.
Het totale project langs de Kanaalweg gaat naar schatting bijna zes
miljoen euro kosten.
,,Ik weet dat er heel verschillend
over het plan wordt gedacht", zo
drukt Dirkse zich zachtjes uit. Eerdere voornemens voor een extra
kunstgrasveld in het rechthoekige
park leidden tot felle en massale
protesten in de wijk. Stapels onder-

De speeltuin die opschuift.

zoeken en honderden uren verga- Slechts 43 procent van de georganidertijd met allerlei buurtorganisa- seerde hockeyers in Leiden is lid van
ties en -bewoners gingen vooraf aan Roomburg. De rest hockeyt in de
het huidige besluit. En daarbij ging omliggende gemeenten waar ruimhet er niet altijd even diplomatiek te genoeg is."
aan toe.
Stemerdink en gelijkgestemden
Ook nu het uiteindelijke plan er gaan hun stem later deze maand zein hoofdlijnen ligt, is de weerstand ker laten horen bij de gemeenteongebroken. ,,Het levert een enor- raad. De wijkvereniging doet dat
me achteruitgang van de parkbele- eveneens. ,,Maar wij richten ons
ving op", stelt Bert Stemerdink van vooral op de vraag of het participade Vrienden van het Roomburger- tieproces wel goed is verlopen", alpark. ,,En om dat te compenseren, is dus voorzitter Han van Overbeeke.
het krankzinnig duur geworden. ,,Wij zitten als buurtvereniging tus-
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sen twee vuren, de bewoners zijn in
twee kampen verdeeld. Wij denken
dat het plan van de gemeente een
aanwinst voor de wijk kan zijn,
maar we voelen ook nadrukkelijk
mee met de andere partij."
Vreugde en opluchting is er bij
Bas Pietersen, voorzitter van de hockeyclub. ,,We zijn ongelooflijk blij,
na vijftien jaar. En we zijn ervan
overtuigd dat het plan een juiste balans heeft tussen sport en groen, en
een aanwinst is voor de wijk. En dan
vooral voor de jeugd."

