
 

 

 

 

 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) 
tav de heer E. Gerritsen, directeur 
Email: erik.gerritsen@knhb.nl 

cc: Erik Cornelissen, voorzitter KNHB (Erik@Cornelissen.tv)  
 

cc: B. Pietersen (p.a. secretariaat@roomburg.nl) 
cc: M. Schoonhoven (p.a. info@mhcforescate.nl 
cc: P. Plooij (p.a. info@alecto.nu) 
cc: J. van der Velden (p.a. secretaris@lohc.nl) 
cc: Leidsch Dagblad (redactie@leidschdagblad.nl) 

cc: Leids Nieuwsblad (leidsnieuwsblad@buijzepers.nl) 

cc: Sleutelstad.nl (redactie@sleutelstad.nl) 

cc: College van B&W (p.a. p.dirkse@leiden.nl) 
cc: gemeenteraad (griffie@leiden.nl) 
 

 

        Leiden, 19 oktober 2020 
   
Geachte heer Gerritsen, 
 

Uw reactie d.d. 14-10-2020 op onze vorige brief d.d. 11 oktober (bijlage 1) is in goede orde ontvangen. 

Helaas is u de ernst van ons appel ontgaan. Immers er dreigt een confrontatie tussen het hockey- en 

natuurbelang te ontstaan. Niet alleen is de aantasting van de natuurwaarden omstreden, zijn de kosten 

van 6 miljoen disproportioneel hoog, maar zijn er ook voldoende alternatieven beschikbaar in de regio. 

Onder het mom van upgrading van het park, betere ontsluiting naar de buurt en het realiseren van een 

multifunctioneel club-annex buurthuis wordt het park zwaar aangetast en moet een aanzienlijk deel van 

de buurt op de schop. Het belangrijkste argument dat de hockeylobby lijkt te hanteren is: wij zijn met 

veel leden en dat rechtvaardigt dat we een groter deel van het park kunnen opeisen. Deze ‘winner takes 

all doctrine’ staat op gespannen voet met een goed functionerende democratie, waar juist met alle 

belangengroepen rekening wordt gehouden.  

 

Hoewel niet opgenomen in het plan is het voor alle duidelijkheid wenselijk om te benoemen dat 

Roomburg in de Nederlandse hockeywereld een verdienstelijke, maar bescheiden rol van buurthockeyclub 

vervult en een extra veld die positie niet zal veranderen. Als er al een leidende rol in de regio is 

weggelegd, dan heeft het oudere en grotere LOHC met 6 velden en bijna 2.200 leden hiervoor de beste 

papieren. 

 

Uw huidige koers om het gemeentebestuur te blijven steunen met dit plan is kortzichtig, omdat het maar 

de vraag is hoe lang er nog politiek draagvlak is voor dit omstreden plan, zoals fijntjes uitéén is gezet in 

de Stan Huygens Rubriek van de Telegraaf (zie bijlage 2). Ook zal een toetsing bij de Raad van State 

kritischer geschieden dan momenteel bij de gemeente Leiden, zoals wel blijkt uit verschillende 

uitspraken: ‘natuur versus hockey’. Verder heeft de Hockeybond de afgelopen 20 jaar fors ingezet op 

groei met een verdubbeling van uw ledenbestand als gevolg en dat vergt dan ook intensieve begeleiding, 

indien het vastloopt, zoals nu bij Roomburg. 
  
Wij vragen u niets meer en niets minder dan wat u heeft aangetoond in andere Randstedelijke 

agglomeraties wel te kunnen: actief sturen en proactief meedenken over spreiding in regio’s van 

schaarste. 
  

o De Gemeente Utrecht heeft samen met uw bond een Adviesrapport Masterplan Groot-Utrecht 

door het Muller Instituut op laten stellen. Een twintigtal clubs in en rond de stad Utrecht was hier 
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bij betrokken. Dit rapport heeft mede geleid tot de oprichting van nieuwe clubs: UNO, Zwaluwen 

en Rijnvliet.  
  

o In Groot-Amsterdam begon de schaarste in het Amsterdamse Bos bij de clubs AH&BC, Pinoké en 

Hurley, die samen beschikken over 13 kunstgrasvelden met ruim 2.000 leden per club. I.p.v. de 

resterende natuurgrasvelden om te zetten in kunstgras zijn nieuwe clubs opgezet in verschillende 

delen van de stad: Westerpark, IJburg, Athena, Diemen en Bijlmer en is een jeugdafdeling 

gestart bij de seniorenclubs VVV en AMVJ. 
  

o In ’t Gooi is de club ‘HC Keramikos’ gestart, een club zonder veld, die op zondagochtend 

wachtlijstkinderen opvangt. Dit initiatief heeft zelfs geleid tot een zondagochtend 

jeugdcompetitie. Bij veel clubs zijn immers de velden op zondagochtend onderbezet. 
  

o In Rotterdam zijn HC Feijenoord en HC Delfshaven opgericht. 
  

o In Den Haag zijn clubs opgezet in de nieuwbouwwijken Wateringse Veld en Ypenburg, waar de 

KNHB zelfs hulp heeft ingeroepen van de gevestigde Haagse clubs om de upstarts te begeleiden. 

Voetbalclub HBS is een dameshockeytak Craeyenhout gestart. 
  
Iedere regio behoeft een eigen aanpak. Dat zal in Groot-Leiden niet anders zijn. Uit een eerste scan blijkt 

dat bij LSH Thor het veld op zaterdag zelfs in het geheel niet gebruikt wordt en bij Alecto (Leiderdorp) en 

Forescate (Voorschoten) nog capaciteit beschikbaar is. 
Het kunnen sporten van kinderen in eigen buurt is een groot goed, maar dit dient niet al te krampachtig 

te worden gehanteerd, getuige de vele jeugdleden bij LOHC (Oegstgeest), die woonachtig in Leiden zijn. 
  
Als conclusie verzoeken wij u samen met de Gemeente Leiden en de regioclubs om alternatieven te 

ontwikkelen. 
De oplossing zit vaak in de éénvoud, ook hier lijkt dat het geval: beschikbare capaciteit bij bestaande 

verenigingen benutten vergt geen extra ruimtebeslag en is zelfs kosteloos. 
  
Actuele informatie over de plannen zijn te vinden op de sites: 
Vrienden Roomburgerpark: http://www.roomburgerpark.nl/ 

Gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-

leiden/bouwen-aan-de-stad/wijksportpark-roomburgerpark/ 
  
Zou u de ontvangst van deze e-mail kunnen bevestigen? 
 

 

Hoogachtend, 
 

Stichting Vrienden van het Roomburgerpark, 
B. Stemerdink, voorzitter 
H. Lenters, secretaris 
D. Vooren, penningmeester 
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