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Ook tegen nieuw plan Roomburgerpark groeit de weerstand

Bomenbond: 'Stop dit landjepik'
Loman Leefmans
l.leefmans@lmediahuis.nl
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De Leidse tak van de

Bomenbond is 'niet gelukkig'
met het plan voor een extra
kunstgrasveld in het Roomburgerpark, Dat staat in een brief aan
de gemeenteraad. 'Oude bomen
en struiken moeten vervangen
worden door jongere. Dit doorbreekt een bestaande ecologische
structuur die al vele tientallen jaren bestaat.'
Het Roomburgerpark langs de Kanaalweg was de afgelopen maanden
zelden lang uit het nieuws. Hockey-

club Roomburg ijvert er al jaren
voor een vierde kunstgrasveld en
het huidige stadsbestuur leek die
vurige wens ook te gaan vervullen.
Buurtbewoners en andere betrokkenen vreesden echter voor een substantieel verlies van groen in de directe omgeving.
Ze vochten het plan aan en kregen
een stads breed referendum over het
onderwerp voor elkaar. Dat leverde
de gemeente eerder dit jaar een smadelijk verlies op.
Sportwethouder Paul Dirkse
(D66) liet het er echter niet bij zitten, de hockeyvereniging bleef immers een grote behoefte houden aan
een vierde veld. Daarom presenteerde hij vlak voor de zomer een plan
waarbij het nieuwe hockeyveld op

''

Er kleven aan
dit voorstel
ongeveer
dezelfde
bezwaren als
aan het vorige

de plaats komt van de aangrenzende
tennisbanen. De tennisclub, die
eveneens de naam Roomburg
draagt, verhuist dan naar een nieuw
complex op het sportterrein bij Zoeterwoudsesingel en Cronesteinkade. Op die manier hoeven er weinig
bomen, struiken en bosschages in
het Roomburgerpark te wijken voor
het kunstgras.
Na de lancering van dit voornemen, reageerde de belangenorganisatie Vrienden van herRoomburgerpark direct. Die club vond dat het
nieuwe plan eveneens het park aantast en bovendien indruist tegen de
uitkomst van het referendum.
Nu is er steun voor dat standpunt
van de Bomenbond. 'Op het eerste
gezicht is het een sympathiek voor-

stel, met een win-winsituatie voor
alle betrokken partijen', zo staat in
de brief aan de raad. 'Bij nader bestuderen blijken er echter ongeveer
dezelfde bezwaren aan te kleven als
aan het vorige voorstel.'
De Bornenbond rept vervolgens
over het kappen of verplaatsen van
bomen, afname van de biodiversiteit, het doorbreken van de ecologische structuur en een toename van
rumoer, licht- en geluidsoverlast.
'Met de groeiende Leidse bevolking,
groeit niet alleen de behoefte aan
sportvelden, maar uiteraard ook de
behoefte aan openbare groene ruimte. Stop dit landjepik.'
Op de laatste dag van deze maand
buigt de gemeenteraad zich over het
nieuwe voorstel van Dirkse.

