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Geacht bestuur,  

 

Hartelijk dank voor uw advies d.d. 2 januari 2020 waarin de LSF de gezamenlijke keuze van 

LHC Roomburg en de gemeente Leiden voor watervelden onderschrijft. De LSF is net als de 

gemeente van mening dat de aanleg van watervelden een positief effect heeft op de 

hockeysport in Leiden.  

 

U heeft enige zorg dat een eventuele verhoging van de contributie het verloop naar 

buurgemeenten stimuleert. Het is nog niet helder in welke mate een verhoging van het 

gebruikstarief leidt tot hogere contributie. LHC Roomburg is een financieel gezonde 

vereniging. Zij heeft een Taskforce ingesteld die alle uitgaven en inkomsten tegen het licht 

gaat houden. Dat Leidenaren in de regio hockeyen houdt vooral verband met het gebrek aan 

hockeycapaciteit in Leiden.  

Zoals u weet onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een extra hockeyveld bij de 

herinrichting van het Roomburgerpark. Hiermee wil de gemeente de hockeycapaciteit 

vergroten en meer Leidenaren in staat stellen om in Leiden te hockeyen.  

U vraagt terecht aandacht voor de duurzaamheid bij de aanleg van de waterberging. In de  

aanbesteding is dit dan ook een specifiek beoordelingscriterium. Intern en bij marktpartijen is  

de nodige kennis in huis. In deze fase is de Milieuraad nog niet betrokken (geweest).  

Mogelijke algvorming vindt in hoofdzaak plaats op semi-watervelden. Op watervelden komen 

algen zelden voor en zijn ze goed – zonder chemische middelen – te behandelen.  
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Nogmaals dank voor uw advies. Het heeft geleid tot een Collegebesluit waarin de tarieven 

sportaccommodaties 2020 konden worden vastgesteld en de gemeente haar voordeel kan 

doen met de door u genoemde aandachtspunten bij de realisatie van de watervelden. 

 

Met sportieve groet,  

 

namens Burgemeester en Wethouders van Leiden 

Paul Dirkse,   

Wethouder Sport 


