Gemeente Leiden
Projectbureau
t.a.v. de heer P. Stokkermans
Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Uitsluitend per e-mail: P.Stokkermans@leiden.nl

Leiden, 29 augustus 2018

Geachte heer Stokkermans,
Naar aanleiding van uw e-mail van 26 juli jl. beantwoord ik hierbij de door u gestelde vragen.
1.

Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden behouden of
versterkt moeten worden?
De Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk is van mening dat er op dit moment een
balans aanwezig is tussen sport en groen aan de ene zijde en openbaar gebied en nietopenbaar gebied aan de andere zijde. De wijkvereniging vindt deze combinatie van groen en
sport een belangrijke waarde en die waarde dient gehandhaafd te blijven. In dat verband vindt
de wijkvereniging het ongelukkig dat het onderzoek zich richt op de ontwikkeling van een
wijksportpark. Gelet op het behouden van de balans tussen sportvoorzieningen enerzijds en
groenvoorzieningen anderzijds, zou de wijkvereniging het betreuren indien het huidige park
getransformeerd wordt in een wijksportpark waarin het accent op sportvoorzieningen ligt. Het
woord “wijkpark” past dan ook beter bij een multifunctioneel park voor de wijk dan het woord
“wijksportpark”. Het woord “wijksportpark” suggereert dat het park primair gebruikt gaat
worden voor sport en dat niet-georganiseerde recreatie/verblijf- en groenvoorzieningen slechts
ondergeschikt zijn.
Het park dient wat de wijkvereniging betreft ook primair een park voor de wijk te zijn en niet
voor de stad. Bij de keuzes die gemaakt gaan worden ten aanzien van de sportfaciliteiten ter
plaatse, moet bedacht worden welke delen van de stad precies bediend worden. Indien het de
bedoeling is om de gehele stad te bedienen, staan meerdere opties open en dient ook
gekeken te worden naar sportvelden (met name voetbalvelden) elders in de stad die
momenteel niet intensief en zeker niet multifunctioneel worden gebruikt.
Een belangrijke waarde voor de wijkvereniging is de openheid van het park. Er dienen zo min
mogelijk afsluitingen te zijn en het park dient gebruikt te kunnen worden door een ieder. Ook
het element rust dient niet veronachtzaamd te worden. De stad Leiden is één van de minst
groene steden van Nederland en onze stad heeft gebieden nodig die extensief worden
gebruikt en waar de stadsbewoner rustig kan verblijven.
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2.

Wat vindt u op dit moment “waardeloos” in dit gebied en vindt u dat aangepakt of verbeterd
moet worden?
De verkeersdruk in het gebied is zeer hoog en zou verbeterd moeten worden. Verder is de ter
plaatse aanwezige hangcontainer een doorn in het oog en wordt ook overigens het park slecht
onderhouden en maakt door het vele zwerfafval een verwaarloosde indruk. Tot slot is er
sprake van een verstoorde waterhuishouding in het oostelijk gedeelte van de Professorenwijk.
Indien het park heringericht wordt, is het van belang dat de ontsluiting van de
sportverenigingen plaats heeft via de Kanaalweg en dat er in ieder geval maatregelen worden
getroffen om de bestaande wateroverlast aan te pakken. Verder is het park zeer eenzijdig
ingericht en zal een landschapsarchitect aandacht moeten besteden aan een meer diverse
inrichting van het park, waarbij sprake is van een natuurlijke samenhang tussen de aanwezige
(sport)voorzieningen en het groen.

3.

Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?
Het openbare groen zou kleurrijker en afwisselender mogen worden met meer aandacht voor
bijen, insecten en vogels (op dit moment ontbreken vogelkasten). Het park zou meer het
karakter van een heemtuin moeten krijgen. De gemeente Leiden hanteert een hoog
ambitieniveau bij het Singelpark en dat ambitieniveau zou ook gehanteerd moeten worden bij
de herinrichting van het wijkpark.

4.

Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Sport en bewegen kan zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Er dient ruimte te zijn
dichtbij huis om te wandelen, hard te lopen, bootcamp etc. Het is fijn als de openbare ruimte
voor een ieder bereikbaar en toegankelijk is om te kunnen bewegen op de wijze die hem of
haar goeddunkt.

5.

Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
De wensen van de wijkvereniging kunnen worden gerealiseerd als het bestaande evenwicht
tussen groenvoorzieningen en (sport)voorzieningen behouden blijft. De mogelijke herinrichting
van het park dient gebruikt te worden om de thans aanwezige belasting voor omwonenden
bestaande uit verkeersoverlast, parkeerdruk, geluidoverlast en lichthinder te beëindigen. De
herinrichting dient aangegrepen te worden om de kwaliteit van het park aanzienlijk te
verhogen. Een herinrichting van het park waarbij afzonderlijke clubhuizen vervangen worden
door één multifunctionele accommodatie waardoor het bebouwd oppervlakte ter plaatse
afneemt, wordt ondersteund door de wijkvereniging. Indien er ruimte blijkt te zijn voor een
extra sportveld, zou uitdrukkelijk ook onderzocht moeten worden of een dergelijk sportveld
door meerdere sporten gebruikt kan worden.

Ik hoop u maandag 17 september a.s. weer te treffen.
In de hoop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk
Hans Turenhout
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