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'Ook nieuw plan aanslag
op het Roomburgerpark'
Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl

Leiden

■

Ook het nieuwe plan

van wethouder Paul Dirkse om
hockeyclub Roomburg aan een
vierde kunstgrasveld te helpen, is
volgens de Vrienden van het
Roomburgerpark een aanslag.op:
het groen. ,,In het stuk van de gemeente staat dat er een paar bomen voor moeten verdwijnen,
maar dat zijn er 71", zegt voorzitter Bert Stemerdink.
Nadat een vorig plan voor uitbreiding van de hockeyclub dit voorjaar
in een referendum werd weggestemd, presenteerde Dirkse twee
weken geleden een voorstel met drie
nieuwe 'opties' voor het Roomburgerpark. Optie 1- waarbij tennisclub
Roomburg verhuist naar de andere
kant van het park en korfbalclub
Trigon gaat 'inwonen' bij Pernix of
de Danaïden - is volgens de wethouder de meest logische manier om het
veldentekort van de hockeyers op te
lossen.
Houtwal

Voor het groen in het park heeft dat
nauwelijks gevolgen, zei de wethouder. De Vrienden zijn het daar absoluut niet mee eens.,, We zijn het nog
precies in kaart aan het brengen",
zegt Stemerdink, ,,maar we weten
nu al dat ook dit plan grote negatieve gevolgen heeft voor het park. Het
kost 71 bomen, heel veel heesters en
een oude houtwal. Het is een forse
aanslag. Er zijn wel ideeën om dat
groen te compenseren op de huidige
plek van de tennisbanen, maar er
wordt volgens dat plan wel veel oud
groen weggehaald."
De Vrienden hadden eigenlijk gehoopt dat zij, na het referendum en
het daaropvolgende besluit van de
gemeenteraad om het vorige, omstreden plan niet te steunen, van ac-

Volgens het laatste plan van de gemeente verhuist tennisclub Roomburg om plaats te maken voor de hockeyclub. Volgens de Vrienden van het Roomburgerpark
heeft dat 'grote nadelige gevolgen'.
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tiegroep konden veranderen in een
beheergroep. ,,We willen betrokken
worden bij het onderhoud van het
park", zegt Stemerdink.
,,We doen er al vrijwilligerswerk.
We hebben berenklauw weggehaald
en we ruimen soms afval op. Maar
nu zijn we dus ook weer een reactie
aan het voorbereiden op dit nieuwe,
ongunstige plan. Die is klaar voor-

''

Het kost 71
bomen en heel
veel heesters

dat de raad in september bijeenkomt."
Trigon-variant

Volgens Stemerdink is er een elegantere manier om het velden tekort
van de hockeyclub op te lossen dan
de drie opties die wethouder Dirkse
aan de gemeenteraad wil voorleggen. Hij noemt het 'de Trigon-vari-

ant'. ,,Die stond al in een gemeentelijk voorstel uit 2019." Daarbij zou
een kunstgrasveld worden aangelegd ten zuiden van stadstuinderij
het Zoete Land, waarvan zowel Trigon als hockeyclub Roomburg gebruik kunnen maken. Stemerdink:
"Dat kost nauwelijks groen. Ik denk
dat het een goed idee is als de gemeente dat plan afstoft."

