
Concept inrichtingsvoorstel  
Wijksportpark Roomburgerpark op hoofdlijnen 



Wijksportpark 

Het hart van de wijk waar mensen samenkomen  
in een groene omgeving. Om te ontspannen,  
te genieten en te spelen. Om actief te bewegen  
en zowel spontaan als georganiseerd te sporten. 



Roomburgerpark 

Het Roomburgerpark wordt een 
wijksportpark waarin de 
onderstaande thema’s 
samenkomen: 

1. Ontmoeten 

2. Sporten en bewegen in een 
groene omgeving 

3. Natuurlijk spelen, en 

4. Rust, ruimte en natuur 

Met een werkgroep en met input 
van vele Leidenaren is dit 
inrichtingsvoorstel opgesteld. 



Impressie entree Roomburgerpark 



Ontmoeten 

Een meer groene invulling van de Van Vollenhovenkade en de routes 
richting het park vragen ook om een duidelijke en mooie entree van  
het park.  

Door het aanpassen van de hockeyaccommodatie en het opschonen 
van het terrein eromheen, kan het gebouw meer gaan betekenen voor 
de buurt. Door als een klein buurthuis te fungeren en ruimte te bieden 
voor bewoners uit de buurt om elkaar te ontmoeten en voor het 
organiseren van activiteiten.  

Met een meer open uitstraling wordt de ambitie als buurthuis  
versterkt en krijgt het park een aangename entree. Een klein terras  
of bijvoorbeeld een kleine jeu de boulesbaan sluit aan op de wensen  
uit de buurt.   



Impressie Van Vollenhovenkade 



Sporten en bewegen in een  
groene omgeving 

De rijbaan voor de Lorentzschool verdwijnt om de school en het 
schoolplein te verbinden met het park.  

Een mooie groene omlijsting van het schoolplein verbindt de routes 
vanuit het Roomburgerpark met de omgeving. Sport en spel krijgen 
hier op een natuurlijke manier een plek die aansluit bij het gebruik  
van het gebied.  

Het nieuwe parkdeel voorziet in extra sport en beweegaanleiding,  
ook voor het bewegingsonderwijs. Het ‘sportlint’ met 
beweegaanleidingen langs de Van Vollenhovekade kan worden 
doorgezet in de groenzone langs de Meijerskade. Daarmee ontstaat  
er een prettige beweegroute langs verschillende groengebieden in  
de stad. 



Impressie Speeltuin 



Natuurlijk spelen 

Het ontwerp voor de speeltuin vraagt om een goede uitwerking in 
samenspraak met de speeltuinvereniging. Openbaarheid versus 
veiligheid voor kleine kinderen en het type speeltoestellen moeten 
goed op elkaar worden afgestemd. 

De speeltuin is er niet alleen voor de buurt, maar voor een groter 
gebied. Dit betekent dat er een meer divers speelaanbod wordt 
aangeboden dan de reguliere buurtspeeltuinen.  

De verplaatsing en nieuwe inrichting van de speeltuin biedt de  
kans om het ‘standaard’ spelen uit te breiden met meer natuurlijke 
speelaanleidingen. Het klimmen en klauteren wordt aangevuld met 
struinen in de natuur.  



Rust, ruimte en natuur 

Het Roomburgerpark krijgt ook een impuls in het groen.  
Meer diversiteit in het groen komt zowel de ecologische waarde als  
de beleving ten goede. Meer natuurlijke oevers, meer ruiggras met  
een bloemrijk mengsel en een aangepast maaibeheer verhogen deze 
waarden al enorm.  

Het toevoegen van nieuwe bomen in de speeltuin en in ‘het ommetje’ 
maken dat het park meer verschillende sferen krijgt. Het toevoegen van 
een boomgaard met pluk- en fruitbomen geeft een nieuw type groen 
aan het park. Omwonenden, scholen en andere bezoekers kunnen hier 
noten rapen en fruitplukken voor eigen gebruik.  

Een sterke visie op hoe het park meer ecologische waarde kan krijgen, 
hoe het park kan bijdragen aan klimaatadaptieve vraagstukken en hoe 
het park jaarrond een spannend groenbeeld heeft, vormt onderdeel  
van een nadere uitwerking met ecologen en landschapsarchitecten.  
De definitieve invulling van het park en de boomgaard gebeurt in 
samenspraak met omwonenden. 



Roomburgerparkpakket 

De opdracht is niet ‘alleen’ om te komen tot een 
inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark als 
wijksportpark met een extra multifunctioneel hockeyveld. 
Aanvullend zijn er kaders gesteld om ook aandacht te 
besteden aan enkele andere factoren. Onder de noemer 
‘Roomburgerparkpakket’ wordt om die reden aandacht 
besteed aan: 



Roomburgerparkpakket 

4e multifunctioneel hockeyveld 

Biodiversiteit en ecologie 

Klimaatadaptatie 

Ongeorganiseerde sport 

Maatschappelijke rol sportverenigingen 

Ongestoorde parkbeleving 

Tennis en speeltuin 

Ontmoeting en recreatie 



Het resultaat van de aanpassingen die hiervoor in het kort 
zijn toegelicht is het volgende concept inrichtingsvoorstel 
met bijbehorend schetsontwerp: 



Concept inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark 





Wilt u een reactie geven op het concept inrichtingsvoorstel 
Wijksportpark Roomburgerpark? 

Neem dan deel aan de peiling op doemee.leiden.nl. 

Heeft u behoefte aan meer toelichting op het ontwerp of de 
totstandkoming ervan? Lees dan de rapportage en bekijk het 
schetsontwerpboek op doemee.leiden.nl. 


