
 

   

 

Nieuwsbrief Groene Kansen Kaart & Samen aan de Slag Roomburg 

9 januari 2020 

 

Geachte bewoner 

U heeft met de uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst op 7 oktober aangegeven op de hoogte 

gehouden te willen worden van de verdere planontwikkeling over het vergroenen van Roomburg.  

Het vergroenen van de wijk is bedoeld als preventieve maatregel voor de gevolgen van 

klimaatveranderingen. Bijgaand ontvangt u de eerste nieuwsbrief.  

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

1. Minervalaan – Drususlaan – Octavialaan 
2. Pliniuspad 
3. Agrippinastraat 
4. Briniostraat 
5. Overige locaties in Roomburg 
6. Groene Daken 

 
In eerste instantie was verwacht u eerder informatie te kunnen sturen, maar voor  een aantal 

onderwerpen bleek meer onderzoek nodig.  

Omdat het ene onderwerp verder in uitwerking is dan het andere, staat er per onderwerp in een 

kader waar u op kunt reageren en de wijze waarop u uw reactie kunt geven.   

Mocht u vragen hebben over andere zaken dan kunt u dat uiteraard ook  sturen.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Ewout Nieuwenhuijs 

Projectleider Wijken 

Wijkbeheer Bos en Gasthuisdistrict & Roodenburger district 

Gemeente Leiden 

mailadres: aandeslag@leiden.nl 
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1. Minervalaan Drususlaan Octavialaan 

 

Het ontwerp voor de groenstrook rondom de plas is gereed en goedgekeurd. Het ontwerp sluit aan 

op het ontwerp voor de verkeersremmende maatregelen in de Minervalaan.  

 

In de bijlage is de ontwerptekening in beter leesbare grootte opgenomen. 

Het ontwerp is aangepast na reacties die tijdens de bewonersavond zijn gegeven. Enkele gevraagde 

aanpassingen blijken technisch mogelijk en zijn in het ontwerp opgenomen. Andere blijken helaas 

niet mogelijk: 

 Op verzoek van bewoners wordt de nieuwe groenstrook aan de Octavialaan doorgetrokken 
tot aan de Julius Caesarlaan. Hierdoor ontstaat een natuurlijke wandelroute langs de gehele 
drie zijden van vijver. 

 De optie om de overgang van de vijver met moerasbeplanting in te vullen en de vijver meer 
op een goede diepte te brengen wordt nog onderzocht. In een volgende nieuwsbrief wordt 
hier op terug gekomen. 

 Het verzoek om een trappetje, bedoeld voor gebruik tijdens het schaatsen in de 
winterperiode, is niet in het ontwerp opgenomen. De vraag is of dit mogelijk anders kan 
worden opgelost wanneer er daadwerkelijk kan worden geschaatst. 

 Er is niet voldoende breedte om de oever aan de Octavialaan minder steil te maken. 

Wanneer moerasbeplanting mogelijk blijkt wordt alsnog naar het minder steil maken van de 

oever gekeken. De oever kan dan mogelijk meer geleidelijk in het water aflopen. 

 In het nieuwe plantvak in het verlengde van de nieuwe drempel (waterzijde) wordt een 

nieuwe boom aangebracht en het plantvak wordt ingeplant met twee soorten vaste planten, 



te weten: smeerwortel (Symphytum grandiflorum) en zegge (Carex). De nieuwe boom is een 

zwarte els.  

 

          Symphytum grandiflorum - smeerwortel           Carex – zegge 

 In de twee nieuwe plantvakken ter plaatse van de doorsteek (waterzijde) wordt naast 
smeerwortel (Symphytum grandiflorum) ook duizendknoop ( Persicaria affinis 'Darjeeling 
Red') en de schoenlappersplant (Bergenia cordifolia) aangeplant. 

 

              

 

 

 

 

               

  Persicaria affinis 'Darjeeling Red'                           Bergenia cordifolia 

 

 Politie en Handhaving hebben de afgelopen twee maanden gecontroleerd op het gemelde 
onbehoorlijk gedrag van parkeerders aan de Drususlaan. Men heeft geen verdachte situaties 
gezien, maar houdt er volgens afspraken nog een maand verhoogd toezicht. Mocht na deze 
periode het hinderlijk gedrag zich weer voordoen, dan is het verzoek hierover melding te 
maken. Zie hiervoor de informatie bij Reactiemogelijkheden.  
 

 De laadpaal ter hoogte van de Drususlaan wordt verplaatst naar de parkeerplaats aan de 
Minervalaan, aansluitend op de Drususlaan. Mocht er behoefte zijn aan uitbreiding van het 
aantal laadpalen vraag dit dan aan bij https://openbaarladen.nl/Leiden De nieuwe 
plantvakken ter hoogte van de doorsteek aan de woningzijde worden door bewoners 
aangeplant en onderhouden.  De bewoners in de Minervalaan die hebben aangegeven in de 
aanleg en het beheer te willen participeren ontvangen hierover binnenkort bericht. 

https://openbaarladen.nl/Leiden


           

De uitvoering is in twee delen gesplitst. Als eerste worden de verkeersremmende maatregelen in de 
Minervalaan uitgevoerd. Dit zal medio januari plaatsvinden. De uitbreiding en het omvormen van de 
groenstrook rondom de waterplas wordt na het aanbrengen van de verkeer remmende maatregelen 
uitgevoerd.   

 

Reactiemogelijkheden 

Indien u behoefte heeft aan meer dan 1 oplaadpaal op deze locatie, stuur uw verzoek dan naar: 

https://openbaarladen.nl/Leiden 

Ongewenst gedrag op de parkeerplaats aan de Drususlaan ter hoogte van de vijver, kunt u doorgeven 

via het meldingsnummer 14 071. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.00 

uur bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u mailen naar https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-

ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/  of kunt u contact opnemen met de politie via 

telefoonnummer: 0900- 8844. 

Het ontwerp wordt nu verder gereed gemaakt voor uitvoering. Mocht u in het ontwerp toch 

onderdelen zien die volgens u niet conform de bespreking zijn verwerkt, dan kunt u dat nog via 

aandeslag@leiden.nl doorgeven. Het gaat dan alleen nog om zaken die niet conform de afspraken op 

7 oktober zijn uitgewerkt.  

U kunt als onderwerp van uw mail benoemen: Roomburg betreft reactie op Minervalaan Drususlaan 

Octavialaan. 

https://openbaarladen.nl/Leiden
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/
mailto:aandeslag@leiden.nl


 

 

2. Pliniuspad 

 

Inmiddels is ook het eerste ontwerp voor het Pliniuspad gereed. Zoals is besproken gaat het met 

name om uitbreiding van het aantal bomen in verband met mogelijke hittestress als gevolg van 

klimaatveranderingen.  

 

In de bijlagen vindt u dit eerste ontwerp op beter leesbare grootte. In het ontwerp is gekozen voor 

bomen die goede beschutting kunnen geven tegen hittestress, passen in de omgeving en een zekere 

opnamecapaciteit hebben voor fijnstof. 

Reactiemogelijkheden 

Mocht u naar aanleiding van dit eerste ontwerp willen reageren voor eventuele aanpassing, dan kunt 

u uw reactie met een goede argumentatie sturen naar aandeslag@leiden.nl    

Onderwerp van uw mail: Roomburg betreft reactie op Pliniuspad 
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3. Agrippinastraat 

 

Wat betreft de vergroening van de Agrippinastraat is inmiddels een eerste schetsontwerp gemaakt. 

Aandachtspunt is het door bewoners tijdens de bewonersavond gemeld probleem over het opstellen 

van de minicontainers.  

Voor het opstellen van de mini containers zijn opstelplaatsen aangewezen, inclusief een bord waarop 

verzocht wordt op vrijdag niet op deze plaatsen auto’s te parkeren. In de praktijk blijkt dat de meeste 

minicontainers op de hoeken van de straat worden geplaatst. Dat geeft niet alleen hinder voor 

voetgangers, maar ook verkeersonveilige situaties.  

Na overleg en onderzoek is besloten de huidige opstelplaatsen uit te breiden en te verbeteren. Het is 

de bedoeling dat op deze opstelplaatsen op vrijdag niet wordt geparkeerd. Voordeel is een grotere 

verkeersveiligheid, meer ruimte voor een groene straat en ergonomisch verantwoord werken voor 

de medewerkers van de reiniging. Er loopt een onderzoek om tegen het parkeren op vrijdag  en het 

verkeerd aanbieden van mini containers strenger op te treden.  

 

Reactiemogelijkheden 

De bewoners die van de opstellocaties gebruik zouden moeten maken, ontvangen binnenkort een 

brief met meer toelichting op het ontwerp en over de wijze waarop de mini containers voor 

afvalinzameling kunnen worden aangeboden. In de brief wordt ook aangegeven hoe men kan 

reageren. 

Verzoeken om aanpassing van de groeninrichting die inhoudelijk goed onderbouwd zijn, kunnen dan 

nog in het ontwerp worden verwerkt. Het opstellen van de mini containers in parkeervakken in deze 

straat staat echter niet meer ter discussie.. 



4. Briniostraat 

 

Op initiatief van de gemeente is op de bewonersavond gesproken over mogelijkheden voor 

vergroening van de Briniostraat. Gepolst is of er onder bewoners animo is om de vergroening in het 

kader van Samen aan de Slag, het Leids participatieprogramma voor vergroening van de 

buitenruimte, tot ontwikkeling te brengen. 

Er waren echter onvoldoende bewoners van deze locatie aanwezig om tot goed draagvlak te kunnen 

komen. Onder de aanwezige bewoners bleek ook niet voldoende draagvlak te zijn om het 

vergroenen van de Briniostraat in het kader van Samen aan de Slag op te pakken. De aanwezige 

bewoners vroegen voor de Briniostraat wel aandacht voor wortelopdruk door bomen, 

grondverbetering, herstrating, spelen en voetballen.  

Vanuit de gemeente is de Briniostraat een aandachtslocatie met het oog op te verwachte hittestress. 

Besloten is om de Briniostraat in 2020 in het kader van de Groene Kansen Kaart in goede 

samenwerking met alle bewoners op te gaan pakken. Dit betekent dat er een nieuwe uitnodiging zal 

worden verstuurd, maar dan exclusief voor de bewoners/omwonenden van deze straat.  

Reactiemogelijkheden 

Er wordt in 2020 aan de bewoners en direct omwonenden een uitnodiging verstuurd om over de 

herinrichting van de straat af te stemmen.  

 

 

 

5. Overige locaties in Roomburg 
 
 
 

Tijdens de bewonersbijeenkomst zijn ook andere locaties besproken waar bewoners aandacht voor 

vragen, zoals de Julius Caesarstraat en de Stadsboomgaard. Ook is een verzoek ontvangen voor 

verhoging biodiversiteit van een perceel aan het Matilopark.  

Zoals gesteld zijn er voor 2020 middelen gereserveerd om in Roomburg tot verdere vergroening te 

kunnen komen op die locaties waar mogelijk hinder als gevolg van klimaatverandering kan ontstaan.  

U wordt over de aanpak in 2020 via deze nieuwsbrief verder op de hoogte gehouden. 

 

  



6. Groene Daken 

 

Zoals in de bijeenkomst is toegezegd, ontvangt u bij deze meer informatie over subsidie- en 

adviesmogelijkheden voor de vergroening van daken. Bijgaand initiatief is een voorbeeld hoe hiertoe 

te kunnen komen.  

In de bijlagen treft u twee brochures met uitgebreide informatie. 

 

 

Reactiemogelijkheden 

Op de website www.groenedakenleiden.nl vindt u informatie over de voordelen van een groen dak 

(wateropvang, warmte tegenhouden, biodiversiteit, mooi/groen), de subsidie, organisatie en de 

dienstverlening.  Ook kunt u op de website uw belangstelling kenbaar maken.  

Dit is een voorbeeld van een initiatief van ondersteuning om uw dak te vergroenen. U kunt ook 

andere organisaties voor ondersteuning benaderen. 

http://www.groenedakenleiden.nl/

