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Trigon, Kasteel en Zoete Land zien
Cronesteinkade als vast domein
Lomanleefmans

■ Een gloednieuw tenniscomplex inrichten op het terrein aan Cronesteinkade en Zoeterwoudsesingel is 'ongewenst'.
Dat schrijven de huidige drie gebruikers van het rechthoekige
gebied in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om korfbalclub Sporting Trigon, kinderopvang 't Kasteel en stadstuin
Het zoete Land. 'We betreuren
het dat wederom niet met ons is
gesproken.'
Leiden

De plannen van de gemeente voor
het sportterrein zijn een uitvloeisel
van de beoogde herinrichting van
het Roomburgerpark, een halve ki-

lometer verderop. Daar hield een re- ners en ook de Bomenbond al laten
ferendum eerder dit jaar het project weten ook dit een slecht plan te vintegen om een extra kunstgrasveld den omdat er toch meer bomen en
voor hockeyclub Roomburg in het struiken verloren gaan dan gedacht.
park aan te leggen.
· Nu laten Sporting Trigon, 't Kasteel
Nu heeft sportwethouder Paul en Het Zoete Land weten vooral in al
Dirkse (D66) een alternatief en rede- die beoogde verschuivingen geen
lijk complex voorstel ingediend. heil te zien.
Dat extra hockeyveld komt niet in
het groene deel van het park, maar
'Belangrijk goede
op de plaats van het huidige tenniscomplex aan de Kanaal weg, stelt hij
accommodatie in de
voor. De tennisclub verhuist dan
naar het terrein aan de Zoeterwoudbuurt te hebben'
sesingel en Cronesreinkade. Daarvoor moet Sporting Trigon plaatsmaken en verhuizen naar een nog
nader te bepalen plek: Trigon is een levendige en gezonRond het Roomburgerpark heb- de vereniging en wil graag· op de
ben de georganiseerde buurtbewo- huidige plek blijven. De club hoopt

bovendien op een einde aan de jarenlange onzekerheid over het verblijf aldaar, en dat de gemeente het
achterstallig onderhoud aan het
korfbalkunstgras inhaalt. 't Kasteel
deelt het clubgebouw met Trigon.
'En het is belangrijk een goede accommodatie in deze buurt te hebben', benadrukt de leiding van de
kinderopvang.
Het' Zoete Land voorziet ook problemen. De populaire stadstuinderij
heeft een wachtlijst en hoopt vurig
op toestemming voor uitbreiding
van het areaal.
Als er een tenniscomplex naast
wordt aangelegd met netten en hekken eromheen, vervliegt alle hoop
daarop. 'Het Zoete Land heeft een
sleutelpositie in de ecologische ver-

binding van het Singel park naar het
buitengebied.'
De drie betrokken partijen hebben dus elk een eigen reden om te
blijven zitten net buiten de binnenstad. Bovendien brengt een tennisaccommodatie een 'grotere verkeersbelasting en parkeerdruk met
zich mee en vermoedelijk lichthinder.' De oplossing ligt voor het trio
voor de hand. 'Uitbreiding van hockeyclub Roomburg door een veld
aan de Boshuizerkade te realiseren.
Dit gaat niet ten koste van groen, beslaande bebouwing of bestaande
clubs en vergt ook geen nieuwbouw.
Bovendien kan worden aangesloten
bij het gemeentelijk preventie-akkoord om sporten en bewegen in
Zuidwest te versterken.'

