Persbericht
Kostbare natuur in de wijk opgeofferd voor plastic hockeyvelden?
●

Conceptrapport Wijksportpark Roomburg gaat in tegen belangen wijkbewoners
●
Succesvolle stadstuinderij Het Zoete Land in zijn voortbestaan bedreigd
●
Gemeente weigert reële alternatieven te onderzoeken

Leiden, 19 maart 2019. De Gemeente Leiden wil hockeyclub Roomburg twee extra plastic velden geven in de
Professoren- en Burgemeesterswijk. Eén veld zou in het Roomburgerpark moeten komen, het tweede op het
huidige Trigon-terrein aan de Cronesteinkade. Op beide locaties zal hierdoor waardevolle natuur in de wijk
moeten sneuvelen, terwijl een meerderheid van de wijkbewoners eerder in een enquête aangaf veel waarde
te hechten aan de ecologische en maatschappelijke waarden van levend groen in de wijk.
Op 18 maart presenteerde de Gemeente het conceptrapport Wijksportpark Roomburg, als uitkomst van een
haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de plannen voor dit wijksportpark, waarvan de uitbreiding van
de accommodatie van de hockeyclub met twee velden een onlosmakelijk onderdeel vormt. Het
conceptrapport heeft bij diverse betrokken partijen tot grote ongerustheid geleid, met name door de
voorgenomen situering van de nieuwe hockeyvelden.
Vernietiging van groen in het Roomburgerpark
Het plaatsen van een extra hockeyveld en een parkeerplaats in een deel van het Roomburgerpark betekent
dat waardevol groen daar zal moeten verdwijnen. Vooral voor bewoners van de omliggende
appartementencomplexen zijn de effecten groot. Zij verliezen een stuk van hun uitzicht en gaan veel
geluidshinder, lichthinder en parkeeroverlast ondervinden. Op deze wijze worden naar schatting 1.500
bewoners aan Het Vollenhovenplein, de Neptunuskade, de Drususlaan, de Asserstraat, de Scholtenstraat, de
Moddermanstraat, de Vollenhovenkade en de Burggravenlaan rechtstreeks in hun woongenot getroffen.
Daarnaast is het park populair bij bewoners in de omliggende buurten en worden zo duizenden bewoners
indirect getroffen. De bewoners willen de plannen tegenhouden en startten 19 maart een online-petitie op
www.roomburgerpark.nl
Tijdens de behandeling in de participatiewerkgroep op 18 maart bleek dat het plan geen enkel draagvlak
heeft bij de wijkvertegenwoordigers. Alleen de hockeyclub, de tennisclub, Kinderopvang het Kasteel en de
vertegenwoordiger van de Hazewinkelstraat steunden de plannen. Toch hield de gemeentelijke projectgroep
stug vol dat de plannen haalbaar zijn en aan het College voorgelegd kunnen worden. De Gemeente wekt
hiermee de indruk dat draagvlak in de wijk geen rol speelt bij het bepalen van de haalbaarheid, terwijl dat
wel één van de vastgestelde criteria is.
Bert Stemerdink, woordvoerder van Vrienden van het Roomburgerpark, zegt hierover: “Vanaf 2015 wordt
hier al over gesproken. Vanaf het begin was duidelijk dat voor de bewoners behoud en versterking van groen
in de wijk voorop stonden. De Gemeente heeft dit keurig genoteerd in een verslag, maar daar vervolgens
helemaal niets mee gedaan. Op de eerste bijeenkomst bevestigde het projectteam nog dat de nuloptie ook
bespreekbaar was, dus geen uitbreiding van hockey maar eventueel alleen een upgrade van het groen. Deze
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optie is geheel onder de tafel verdwenen. Wij begonnen door te krijgen dat het goed fout zat toen de
Gemeente in november dertien scenario’s bedacht, waarbij in alle dertien scenario’s veel openbaar groen
zou verdwijnen. Ondanks protesten uit de wijk bleven in een volgende fase drie planvarianten over, die alle
drie zouden leiden tot aantasting van openbaar groen in het Roomburgerpark en versnippering van Het
Zoete Land.
Ik ervaar dit hele participatietraject als een toneelstukje van de Gemeente waarin wij tot figuranten zijn
gedegradeerd. Overigens kan nu het verhaal dat de hockeyclub een wijkclub is definitief naar de prullenbak
worden verwezen. De Gemeente heeft verteld dat zij de behoefte aan uitbreidingsruimte door de
Nederlandse Hockey Bond heeft laten berekenen. De Hockey Bond berekent de 5 velden op basis van
demografische gegevens voor de hele gemeente Leiden. Hoezo wijkclub?”
Het Zoete Land op losse schroeven gezet
Sinds 2014 is op het terrein naast korfbalclub Trigon de ecologische stadstuinderij Het Zoete Land gevestigd.
Om het hockeyveld op het Trigon-terrein passend te krijgen, zou Het Zoete Land flink verkleind moeten
worden. In ruil hiervoor is een tweede stukje grond bij de Lorentzhof toegezegd, maar dit leent zich in feite
niet voor ecologische tuinbouw, zodat dit geen reële oplossing is. Siebrand van der Ploeg, bestuurslid van
Het Zoete Land, stelt: “Hiermee dreigt een succesvol duurzaam initiatief door de Gemeente op losse
schroeven te worden gezet. En dat terwijl Het Zoete Land in de bijna 5 jaar van zijn bestaan zijn waarde
dubbel en dwars heeft bewezen en helemaal past in het streven om Leiden te ontwikkelen als ‘Groene Stad’.
Die waarde is veel groter dan alleen voor de mensen die hier groenten en bloemen verbouwen en oogsten.
Wijkbewoners, scholieren en anderen komen hier langs om te zien hoe ons dagelijks voedsel groeit of om
gewoon even rust te vinden. Ook in de pers, zowel in Nederland als internationaal, is al vele keren
enthousiast aandacht aan Het Zoete Land geschonken. Onbegrijpelijk dat dit binnenkort alweer verleden tijd
zou kunnen zijn!”
Alternatieven terzijde geschoven
Vanuit de betrokken partijen in de wijk zijn alternatieven ontwikkeld, waarin hockeyclub Roomburg zou
kunnen uitbreiden én het groen gespaard kan blijven. Deze alternatieven heeft de Gemeente echter niet
willen onderzoeken. Het gaat hierbij om de volgende scenario’s:
1. De variant van de Bomenbond, waarin het Roomburgerpark wordt veranderd in een wijksportpark
voor de ongeorganiseerde sporter. De hockeyclub kan verhuizen naar één of meer locaties die
vrijkomen wanneer het project Voetbal Vitaal wordt uitgevoerd (fusering van voetbalclubs als
oplossing voor het teruglopende ledenaantal).
2. De variant van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. Hierbij behoudt de
hockeyclub haar basis van drie velden bij het Roomburgerpark en krijgt twee extra velden op een
tweede locatie buiten de wijk, bijvoorbeeld op sportpak de Vliet of aan de Boshuizerkade. Ook hier
bestaat een relatie met het programma Voetbal Vitaal.
3. De variant van de Gemeente uit 2015. Hierbij krijgt de hockeyclub een vierde veld op het huidige
tennispark Roomburg en verhuist de tennisclub naar een andere locatie. Dit plan was in 2015 al
volledig uitgewerkt en doorgerekend.
Meer informatie over de scenario’s vindt u op onze website: Sport of groen? Sport en groen!
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Petitie gestart
Om hun bezwaren tegen de voorgenomen plannen kracht bij te zetten, zijn verschillende partijen in de wijk
gezamenlijk een petitie gestart, die te vinden is op www.roomburgerpark.nl. Hierin worden het College en
de Gemeenteraad opgeroepen om het voorstel in het conceptrapport af te wijzen, omdat het niet voldoet
aan de vooraf gestelde randvoorwaarden dat groen gespaard moet blijven en dat draagvlak bij de bewoners
aanwezig moet zijn.
– Einde –
Voor de redactie:
Op onze website staat het complete dossier van het haalbaarheidsonderzoek . Hier staan ook documenten
die de Gemeente niet wil publiceren.
Voor meer informatie of een interview over bovenstaande kwestie kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon
Bert Stemerdink
Siebrand van der
Ploeg
Dick de Vos
Theo Uittenhout
Jeanette de Bolster

Jan de Looff

Organisatie
Vrienden van het
Roomburgerpark
Het Zoete Land

Mail
bstemerdinkhotmail.com
svanderploeg@spj.nl

Telefoon
06 51578804
(tot 11:00)
06 54615224

Bomenbond
VVE Van Vollenhovenplein
1-108
VVE Moddermanstraat
Oppenheimstraat
Burggravenlaan
VVE Neptunuskade

dickdevos@me.com
lion_theo_07@yahoo.com

06-22247597
06 21857938

jeanettedebolster148@gmail.com 06 53984145

looff033@planet.nl

06 38314530

Dit persbericht en de petitie worden onderschreven door:
Contactpersoon
Bert Stemerdink
Siebrand van der
Ploeg
Theo Uittenhout
Jeanette de Bolster
Jan de Looff
Elzeline Vrij
Agnes van Lierop
Edward Pietersz
Mark Leenhouts
Sabien Teulings
Dick de Vos
Jan Willem Leenhoff

Organisatie
Vrienden van het Roomburgerpark
Het Zoete Land
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat
Burggravenlaan
VVE Neptunuskade
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en
Scholtenstraat 2-36)
Wijkbewoner in de werkgroep
Bomenbond
Milieudefensie Leiden
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