
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden 

Postbus 9100 

2300 PC Leiden 

 

 
Leiden, 14 juli 2020 

Onderwerp: Advies inzake inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark  

 

Geacht College, 

Per mail d.d. 29 mei 2020 is de Leidse Sportfederatie (LSF) geYnformeerd over het 

inrichtingsvoorstel voor wijksportpark Roomburgerpark. Bij deze treft u ons advies inzake het 

betreffende inrichtingsvoorstel. 

 

 
Vooraf 

De LSF heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. In <lit verband is de 

LSF het adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Leiden en de behartiger van de algemene belangen van de Leidse sportverenigingen, de 

ongeorganiseerde sport en sportkoepels. De LSF is daarmee geen belangenbehartiger van 

individuele verenigingen. Vanuit het perspectief van het algemene belang van sport adviseert 

de LSF het College ten aanzien van het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. 

 

 
Proces tot op heden en rol LSF daarin 

• De LSF is betrokken geweest bij het eerste participatietraject rondom het wijksportpark, 

dat liep van juli 2018 tot begin 2019. Dit traject heeft geresulteerd in een plan <lat niet 

op de goedkeuring van alle partijen kon rekenen. 

• In de commissievergadering van 9 mei 2019 heeft de LSF ingesproken in reactie op de 

toen voorliggende plannen. Kern van deze boodschap was vooral de wens om in 

gezarnenlijkheid tot een oplossing te komen. 

• Op 20 juni 2019 heeft de gemeente Leiden naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek en de behandeling in de raad een vervolgopdracht gegeven om samen met 

een representatieve groep belanghebbenden en wijkbewoners rond het 

Roomburgerpark een inrichtingsvoorstel op te stellen voor het gebied Roomburgerpark 

en verdere omgeving, tussen de Lorentzkade, Bruggravenlaan, Meijerskade en 

Kanaalweg. Deze werkgroep is vanaf november 2019 aan de slag gegaan met het 
 

inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. De LSF is hier niet bij betrokken 

geweest, maar ik tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

• Op 26 mei is het Inrichtingsvoorstel dat voortkwam uit het voorgaande proces 

gepresenteerd aan het college. Op 29 mei vervolgens is de adviesaanvraag over het 

Inrichtingsvoorstel bij de LSF binnengekomen. 



 

 
Visie LSF 

In onze visie staat de vitaliteit van de stad centraal. Sport speelt daarin een belangrijke rol, als 

aanjager van andere beleidsdoelenof opgaven in de stad. Het beoefenen en beleven van sport 

houdt de inwoners van de stad vitaal, sport verbindt en sport kan daarmee een irnpuls geven 

aan de speerpunten van Leiden (zoals kennisstad, cultuurstad, ondernemende stad en sociale 

stad). Zowel de breedtesport, de topsport als de ongeorganiseerde sport zijn van groat belang 

voor de vitaliteit van de stad Leiden. 

 

 
Overwegingen omtrent bet inrichtingsvoorstel 

• Zoals in een eerder stadium is aangegeven, juichen wij de komst van een (open) 

wijksportpark toe. Vitaliteit en bewegen zijn van het grootste belang voor de inwoners 

van onze stad: de afgelopen periode heeft dat eens te meer onderstreept. 

Laagdrempelige sportvoorzieningen in de directe nabijheid van Leidenaren kunnen 

bijdragen aan het gezond houden van onze inwoners, zowel jong als oud. 

• Het voorstel dat er nu ligt biedt ten opzichte van de huidige situatie een aantal 

belangrijke verbeteringen die bijdragen aan de mogelijkheid om te sporten en bewegen. 

We zijn blij om te zien dater met het multifunctionele hockeyveld voorzien wordt in 

de facilitaire behoeften van hockeyvereniging Roomburg en het tevens in de openbare 

ruimte te gebruiken is voor reguliere bezoekers van het wijksportpark. Hockeyclub 

Roomurg zoekt namelijk al circa tien jaar naar een mogelijkheid om uit te breiden en 

kent dientengevolge aljaren een ledenstop. Het vervangen van het kunstgras trapveldje 

in het park door het zogeheten Athletic Skills multicourt voor de school creeert de 

benodigde ruimte voor het opschuiven van de speeltuin en het aanleggen van het nieuwe 

multifunctionele hockeyveld. Daarnaast biedt het multicourt de mogelijkheid voor 

kinderen en jongeren uit de buurt om hun eigen spel te spelen en vormt het een 

verbinding tussen sport en onderwijs. Tenslotte worden er met de street workout, een 

afspreekpunt en een watertappunt ook voorzieningen geplaatst die het voor 

ongeorganiseerde sporters aantrekkelijker en fijner maken om in het Roomburgerpark 

te komen sporten. 

• Ook met een aantal andere wensen van toekomstige parkgebruikers is rekening 

gehouden. De toevoeging van groen areaal op verschillende plekken in het park moet 

de biodiversiteit en de natuurlijke waarde van het Roomburgerpark een irnpuls gaan 

geven. De toevoeging van extra nieuwe bomen elders in het park zorgt ervoor dat er 

met de aanleg van bet nieuwe hockeyveld uiteindelijk geen groen verloren gaat in het 

park. Ook werden er voldoende maatregelen genomen om op klimaatadaptatie in te 

spelen. 
 

 

 

 

 

• Ten aanzien van de sport constateren wij nog wel een aantal gemiste kansen. Zo wordt 

de tennisvereniging niet optimaal bediend, terwijl daar wel vraag naar is en de 

vereniging b.ier ook zelf voorstellen voor heeft ingediend bij de projectleider. Ook 

hadden de drie grote vaste elementen (hockey, speeltuin en tennis)  zich bij uitstek 

geleend voor meer synergie, om het idee van een open wijksportpark echt naar voren 

te laten komen. 

• Het proces is niet naar de hoogste standaarden verlopen. Zeker na het eerste (mislukte) 

participatietrajecthad de gemeente Leiden kunnen weten hoe precair de situatie rondom 

het park is en had zij meer ruimte kunnen/moeten bieden aan de inbreng van alle 

partijen om te komen tot een traject <lat met recht participatief mag heten. 

• Tegelijkertijd constateren wij <lat een deel van de naaste bewoners vanaf het eerste 

moment niet van plan is geweest om zich flexibel op te stellen. Het eigen standpunt is 



leidend, afwijkende meningen, visies of wensen worden door deze bewoners niet gehoord 

of erkend. Op deze manier kan er nirnmer sprake zijn van participatie of het zoeken naar 

verbinding. Dit is een gemiste kans om de zaken in redelijkheid en vanuit een gezamenlijk 

belang op te lossen, iets waar  wij wel  eerder  toe hebben opgeroepen en waarvan wij 

gelukkig ook zien <lat de sportverenigingen <lit ook hebben gedaan. 

• Er is door het ongelukkig gelopen traject en de hierboven benoemde starre houding van 

een aantal deelnemers een situatie ontstaan die een gezonde ontwikkeling in de weg staat. 

De groenbeleving van een selectief aantal gebruikers speelt in die context een 

belangrijkere rol dan de mogelijkheid om te recreeren, sporten en bewegen van een grote 

groep Gange) Leidenaars. 

• Ondertussen groeit de behoefte van Leidenaren om in de eigen stad, in de buitenlucht  te 

kunnen bewegen en sporten: juist in een tijd waarin buiten sporten een belangrijke factor 

is in de fysieke en mentale gezondheid van velen. De ontwikkeling van het wijksportpark 

op de korte termijn is daarom zeer gewenst. 

 

 
De LSF adviseert als volgt 

a) Maak onomwonden de keuze voor een volwassen en toekomstbestendig wijksportpark 

waarin groen, bewegen en beleven samen kunnen gaan. Het is niet 6f groen 6f bewegen, 

het is het beste van twee werelden. Niet alleen voor omwonenden, maar voor alle 

Leidenaren. En niet alleen voor oud, maar juist ook voor jong. 

b) Stel het inrichtingsplan zoals het er nu ligt op hoofdlijnen vast. 

c) Korn tennisvereniging Roomburg, waar mogelijk, tegemoet door samen te kijken hoe 

deze groeiende vereniging in de nabije toekomst meer profijt kan hebben van de 

ontwikkelingen in het wijksportpark. Te denken valt dan aan een betere indeling van 

de velden, een combinatie met de speeltuin en toekomstbestendige voorzieningen. 

 
 

wend hiermede een passend advies te hebben afgegeven, verblijf 

itter van de LSF, 

•  


