
Ontwikkelingen rond Roomburgerpark 
Vooraf: 

Vorig jaar heet Wijkvereniging Roomburg zich ingezet in de discussie over de herinrichtingsplannen 

ten behoeve van sportfaciliteiten (met name hockeyclub). De partijen werden het uiteindelijk niet 

eens en de Gemeente richtte daarop een nieuwe commissie in om de zaken nogmaals te bekijken. De 

wijk Roomburg en andere partijen waren niet langer welkom. Namens de omwonenden werd 

vervolgens Jeanette de Bolster, woonachtig in de Professorenwijk,  van dit selecte groepje lid. Zij 

heeft partijen in de omgeving van het park nu het navolgende geschreven: 

Roomburgerpark 
"Afgelopen woensdag heeft de gemeente een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe inrichting van 

het Roomburgerpark. Belangrijkste punten in dit plan zijn een 4e extra hockeyveld en het opschuiven 

van de speeltuin naar de rand van de vijver. Daarnaast worden er ook 67 bomen gekapt. Ondanks dat 

er ook vele bomen bij geplant worden zal dit alles leiden tot  grote negatieve consequenties voor de 

parkbeleving, de biodiversiteit van het park en woongenot van vele omwonenden.   

Een toelichting:  
• Van de verbetering van het groen en een ongestoorde parkbeleving – harde voorwaarden in 

een amendement dat de gemeenteraad vorig jaar juni heeft aangenomen- komt niets 

terecht. De groenstroken, die als compensatie worden aangelegd, worden door de geplande 

voorzieningen versnipperd. Het enige stukje niet- onderbroken park, dat overblijft - voor de 

flat aan het Van Vollenhovenplein – is aanzienlijk kleiner dan het huidige park. In het park zal 

het drukker worden en neemt de licht- en geluidsoverlast sterk toe als gevolg van de te 

plaatsen LED-lichtmasten en ballenvangers bij het nieuwe hockeyveld. 

• Dit 4e hockeyveld staat gepland op korte afstand van de direct omwonenden: de lichtmasten 

zullen op een afstand van ca. 50 meter van de woonhuizen en appartementencomplexen 

worden geplaatst. De reeds bestaande licht- en geluidsoverlast zal alleen maar toenemen. 

• De voorgestelde afsluiting van de Vollenhovenkade en het Van Vollenhovenplein zal ertoe 

leiden dat de nu al aanzienlijke verkeers- en parkeeroverlast rondom het park (vooral 

veroorzaakt door het bestemmingsverkeer van en naar de scholen en de hockey- en 

tennisclub) nog groter wordt. 

• Kosten van de aanleg van dit wijksportpark zijn minimaal 5 tot 6,5 miljoen euro! 

• Tot slot iets over de gevolgde procedure om tot dit ontwerp te komen:  

De gemeentelijke projectleider heeft de werkgroep gedwongen uit twee scenario’s te kiezen: 

elk scenario voorziet in een 4e hockeyveld. Een afwijkende inbreng van een aantal leden van 

de werkgroep – kijken naar goedkopere alternatieve locaties elders in de stad - werd van 

tafel geveegd. Dus geen  toegezegde “co-creatie” maar meer een inkleuroefening van de 

door de gemeente voorbereide kleurplaat. 

• Voor meer informatie zie de website van de Vrienden van het Roomburgerpark 

https://roomburgerpark.nl/ 

De gemeente heeft in de brief die u ook ontvangen heeft gevraagd te reageren op dit plan. Het is 

belangrijk dat zoveel mogelijk individuele bewoners dit ook doen en de gemeente laten weten wat zij 

er van vinden. Daarom doet de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark een beroep op u om 

massaal te reageren. 



Log dus in op de site en geef je mening, tot behoud van dit prachtige park: 

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/roomburgerpark-inrichtingsvoorstel/process  

 

Jeanette de Bolster, 

vertegenwoordiger omringende VVE’s in werkgroep Roomburgerpark" 
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