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1 Inleiding  
Eén van de ontwikkelingslocaties in het W4-gebied is de Plantage. In dit plangebied is de 

ontwikkeling van een 60-tal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dienen 

de tennisbanen van LTC de Munnik en de tennishal van Stichting Tennishal de Munnik die op deze 

locatie zijn gevestigd, te worden verplaatst. Het tennispark zou worden verplaatst naar de locatie 

Kleine Zandput. De realisatie van deze verplaatsing was al vergevorderd, toen bleek dat er zich op 

de locatie Kleine Zandput (een gesaneerde vuilstort) te onregelmatige zettingen voordeden. Heien 

was geen alternatief omdat dan de afdeklagen zouden worden aangetast met grote milieurisico’s 

als gevolg. De werkzaamheden aan de tennishal en tennisbanen voor Stichting Tennishal de 

Munnik en LTC de Munnik zijn eind 2007 stilgelegd. Na uitgebreid onderzoek is besloten om de 

realisatie van het tennispark op de Kleine Zandput niet door te zetten en te zoeken naar een 

ruimtelijk en financieel alternatief. 

 

Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de verplaatsing van het tennispark naar een 

alternatieve locatie. Dit haalbaarheidsonderzoek dient als startpunt voor een discussie in de Raad 

voor besluitvorming over verplaatsing van het tennispark. 

 

Oplossingsrichtingen 

Naar aanleiding van het bovenstaande is er gezocht naar alternatieve locaties. De volgende locaties 

zijn in dit onderzoek onderzocht: 

• Locatie zwembad: ruimtelijk gezien is er op deze locatie te weinig ruimte. Deze locatie 

vertegenwoordigt een grondwaarde waardoor deze locatie een grote extra kostenpost met 

zich meebrengt.  

• Locatie Weteringpark: ruimtelijk gezien valt deze locatie buiten de rode contour en bleek 

daardoor niet bespreekbaar bij de Provincie.  

• Locatie Achter ’t hofje: ruimtelijke gezien is het tennispark op deze locatie in te passen. De 

grond is echter niet in eigendom waardoor deze locatie een grote extra kostenpost met zich 

meebrengt  

• De Bloemerd is uit dit locatieonderzoek als beste mogelijkheid naar voren gekomen. 

Ruimtelijk is het vanuit stedenbouwkundige optiek een gewenste locatie: het draagt bij aan 

de concentratie van sportverenigingen en maakt ruimte vrij voor woningbouw op een 

daarvoor ruimtelijk zeer geschikte plek. Ook financieel is dit een redelijk alternatief. Dit 

komt met name doordat de locaties in de Bloemerd geen grondwaarde vertegenwoordigen.  

 

Naar aanleiding hiervan is de haalbaarheid van verplaatsing naar de Bloemerd verder onderzocht. 

De Bloemerd is een sport- en recreatiepark aan de noordoostkant van Leiderdorp. Er is al een 

aantal sportverenigingen in dit park gevestigd. Het bestemmingsplan maakt vestiging van het 

tennispark mogelijk. Met de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd zijn er 

twee oplossingsrichtingen voor de toekomst van het tennispark: 

1. behoud van het tennispark op de huidige locatie;  

2. verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd. 

 

Haalbaarheid verplaatsing tennispark richting de Bloemerd  

De haalbaarheid van de verplaatsing van het tennispark richting de Bloemerd wordt voor een groot 

deel bepaald door de financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid. 

 

 



 

Financiële haalbaarheid 

Het doel van de verplaatsing van het tennispark is om het financiële resultaat van de GIG W4 te 

verbeteren. Uitgangspunt voor de financiële haalbaarheid is dan ook dat het resultaat voor 

verplaatsing niet lager mag zijn dan het behoud van het tennispark op de huidige locatie, de optie 

waarbij de werkzaamheden worden stilgelegd.   

 

Maatschappelijke haalbaarheid 

Voor de maatschappelijke haalbaarheid is het van belang dat er voldoende draagvlak is bij de 

gebruikers en belanghebbenden van de Bloemerd. De potentiële verplaatsing van het tennispark 

naar de Bloemerd is aanleiding om de gehele Bloemerd integraal te bekijken. Er is een kwaliteitslag 

gekoppeld aan de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd. Deze kwaliteitsslag 

kan bestaan de volgende onderdelen: 

• een kwalitatieve verbetering van het groen in de Bloemerd; 

• een integrale aanpak van de accommodaties om verrommeling tegen te gaan; 

• groencompensatie voor het tennispark op de Kleine Zandput; 

• een kwaliteitsverbetering van het woongebied aan de Hoogmadeseweg (het tennispark 

wordt vervangen door woningen). 

 

Door middel van gesprekken met gebruikers en belanghebbenden van de Bloemerd zijn wensen en 

behoeften in kaart gebracht. De omwonenden van de Bloemerd worden in een latere fase 

betrokken als de haalbaarheid van het verplaatsen van het tennispark door de Raad is vastgesteld.  

 

2 Analyse van de Bloemerd 

Sportpark De Bloemerd bevindt zich aan de noordoost kant van Leiderdorp. Een aantal 

verenigingen heeft hier hun eigen accommodatie, een aantal binnensportverenigingen maakt 

gebruik van de Bloemerdhal en een aantal gebruikers maakt gebruik van faciliteiten van anderen. 

In de Bloemerd wonen een achttal huishoudens waarvan zeven op het woonwagenpark en één bij 

de manege. Behalve de huidige gebruikers zijn er op dit moment ook een paar potentiële 

toekomstige gebruikers, namelijk het tennispark en een natuurspeeltuin.  

 

 

Gebruikers  

Bewoners Bloemerd:  

In de Bloemerd wonen acht huishoudens waarvan zeven op het woonwagenpark en één bij de 

manege.   

L.S.C. Alecto:  

De hockeyclub Alecto heeft de beschikking over vier velden en een miniveld. De vereniging heeft 

op dit moment ongeveer 1300 leden en wil niet verder groeien dan 1600 leden. De huidige 

accommodatie kan een dergelijk ledental aan.  

Schietsportvereniging De Vrijheid:  

RCL 

schietvereniging 

schooltuinen 

Dwars en zo 

Felter 

Postduiven  

Velocitas 

Alecto 

Volkstuinen 

manege 

 

Woonwagens 

speeltuin 

Bloemerdhal 



De Schietsportvereniging De Vrijheid maakt gebruik van een overdekte 50 meter baan.  

Bloemerdhal (sportfondsen Leiderdorp):  

De Bloemerdhal wordt geëxploiteerd door Sportfondsen Leiderdorp. Diverse binnensport- en 

buitensportverenigingen maken gebruik van deze sporthal. Tevens wordt de hal gebruikt door de 

basisscholen van Leiderdorp en door de middelbare school Visser ’t Hooft.  

Postduivenvereniging:  

De Postduivenvereniging heeft een verenigingsgebouw op de Bloemerd.  

Leiderdorpse voetbalvereniging R.C.L:  

Voetbalvereniging RCL heeft op dit moment zes voetbalvelden, waaronder twee kunstgrasvelden 

en twee wetravelden (wedstrijd/training). RCL heeft bijna 1100 leden.  

S.V. Velocitas:  

Korfbalvereniging SV Velocitas heeft twee kunstgrasvelden die ook als tennisbaan gebruikt 

kunnen worden en een groot natuurgrasveld. In de zaalperiode wordt gespeeld in sporthal De 

Does.  

Felter Sport & Health Centre:  

Fitnesscentrum Felter Sport & Health Care ligt bij de ingang van de Bloemerd naast het 

parkeerterrein bij RCl. Het gebouw heeft twee verdiepingen. 

Ruitervereniging Liethorp:  

Ruitervereniging Liethorp ligt naast SV Velocitas. De ruitervereniging heeft een binnenbak en een 

buitenbak.  

Stichting Schooltuinen:  

Stichting Schooltuinen heeft 400 tuinen voor de leerlingen in Leiderdorp. De Schooltuinen werken 

samen met de Volkstuinen van Leiderdorp.  

Visser ’t Hooft:  

Middelbare school Visser ’t Hooft maakt gebruik van een aantal faciliteiten van de Bloemerd. Er 

wordt gymles gegeven op het grasveld van SV Velocitas en in de Bloemerdhal.  

Catalpa Kinderopvang:  

Catalpa kinderopvang is gevestigd in het gebouw ‘Dwars en Zo’ bij het parkeerterrein bij RCL. 

Tevens maakt Catalpa gebruik van de faciliteiten in de kantine van RCL.  

Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL):  

SKL maakt gebruik van ruimte in de kantine van Alecto en kan ook gebruik maken van het 

complex van SV Velocitas. Er wordt buitenschoolse opvang aangeboden met allerlei sportieve 

activiteiten.  

 

Potentiële toekomstige gebruikers 

L.T.C. de Munnik:  

Tennisvereniging L.T.C. de Munnik is nu gevestigd aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp. Het 

complex beschikt over 12 banen. De gewenste capaciteit voor nieuwbouw is 12 banen en ruimte 

voor 2 uitbreidingsbanen. 

STM de Munnik:  

STM de Munnik beschikt over een tennishal met drie banen en wil dit uitbreiden naar vier.  

Natuurspeeltuin:  

In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en een glijbaan, is een 

natuurspeeltuin een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin 

biedt kinderen de mogelijkheid met water te spelen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel 

meer.  

Het initiatief voor een natuurspeeltuin in de Bloemerd is vanuit de gemeenteraad gekomen.  

 

Belangenorganisaties 

Vereniging Houdt Leiderdorp Groen:  

VHG komt op voor het groen in Leiderdorp en heeft in 2005 een convenant gesloten met de 

gemeente Leiderdorp met betrekking tot de Bloemerd. 

Bomenstichting/Bomenbond Rijnland:  

De Bomenstichting en de Bomenbond Rijnland komen op voor het behoud van de bomen en 

natuur in algemene zin.  

 



Omwonenden / inwoners van Leiderdorp 

De inwoners en omwonenden van Leiderdorp maken gebruik van de sport- en 

recreatiemogelijkheden in de Bloemerd.  

 

3 Verplaatsing tennispark De Munnik naar de Bloemerd 

Het grootste gedeelte van de gebruikers is voorstander van de verplaatsing van het tennispark 

naar de Bloemerd in algemene zin. De partijen uit het groenoverleg hebben aangegeven niet 

positief te staan tegenover de ontwikkelingen, er wordt daarbij verwezen naar het convenant dat in 

2005 is gesloten tussen de gemeente Leiderdorp en Houdt Leiderdorp Groen. In dit convenant zijn 

afspraken gemaakt over verdere bebouwing van de Bloemerd. Het convenant is als bijlage 

toegevoegd. 

 

Door bijna alle partijen is in de gesprekken aangegeven dat de gemeente een keuze moet maken 

of de Bloemerd nu primair een sportpark is of een sport- en recreatiepark. Als deze keuze is 

gemaakt hoeft deze discussie in de toekomst niet meer te worden gevoerd. 

 

 

 

Binnen de Bloemerd zijn er drie potentiële locaties waar het tennispark gerealiseerd kan worden:  

1. Naast Alecto 

Deze locatie ligt centraal in de Bloemerd. Deze locatie is binnen de Bloemerd de 

voorkeurslocatie van het tennispark. Ook de andere sportverenigingen in de Bloemerd en 

een aantal andere gebruikers zien dit als meest kansrijke locatie voor het tennispark. Deze 

locatie maakt onderdeel uit van het natuurkerngebied van de Bloemerd zoals dat in het 

groenbeheerplan van de Bloemerd (2004) is benoemd. De groen belangenverenigingen zijn 

hierdoor dan ook van mening dat deze locatie niet als potentiële locatie gezien kan worden. 

Met name Houdt Leiderdorp Groen geeft dit aan. Deze locatie is strijdig met het in 2005 

gesloten convenant met Houdt Leiderdorp Groen. De Bomenbond Rijnland en de 

Bomenstichting sluiten de locatie bij voldoende compensatie niet uit. Een gedeelte van deze 

locatie wordt momenteel (met toestemming van de gemeente) gebruikt als paardenweide. 

Als het tennispark hier wordt gesitueerd zou dit een grote ruimtebeperking betekenen voor 

de manege. Als de manege niet elders ruimte terug kan krijgen die zij kan gebruiken als 

paardenweide kan haar voortbestaan mogelijk in het geding komen. In dit 

haalbaarheidsonderzoek is rekening gehouden met de benodigde ruimte van de manege.  

 

2. Op veld 2&3 van RCL  

Deze locatie ligt redelijk centraal in de Bloemerd. De tennisclub heeft aangegeven positief 

te staan tegenover deze locatie. Ook de andere sportverenigingen in de Bloemerd zien deze 

locatie als een mogelijke locatie voor het tennispark. Deze locatie maakt onderdeel uit van 

het terrein van voetbalvereniging RCL. RCL heeft aangegeven dat zij qua capaciteitsvraag 

zes velden nodig heeft. Dit betekent dat de velden die worden opgeofferd voor het 

1 

3 

2 



tennispark moeten worden gecompenseerd. Om compensatie mogelijk te maken moeten er 

twee velden worden gedraaid en twee nieuwe worden aangelegd. Deze locatie is net als 

locatie 1 strijdig met het in 2005 gesloten convenant met Houdt Leiderdorp Groen. 

Ondanks het gesloten convenant hebben de groenpartijen aangegeven open te staan voor 

een tennispark op deze locatie.   

 

3. Op veld 6 van RCL  

Deze locatie ligt decentraal, aan de rand van de Bloemerd. De tennisclub heeft aangegeven 

niet naar deze locatie te willen verhuizen. Deze locatie ligt aan de buitenkant van het 

sportpark van RCL en wordt door RCL geprefereerd boven de locatie op veld 2 &3. RCL 

heeft aangegeven dat zij qua capaciteitsvraag zes velden nodig heeft. Dit betekent dat de 

het veld dat wordt opgeofferd voor het tennispark moeten worden gecompenseerd. Om 

compensatie mogelijk te maken moeten er een nieuw veld worden aangelegd. Deze locatie 

ligt naast de woonwagenlocatie. De komst van een tennispark en de verlegging van veld 6 

van RCL heeft grote impact op de woonwagenlocatie.De woonwagenbewoners zijn tegen de 

komst van het tennispark op deze locatie. Het tennispark zal geluids-, licht- en 

parkeeroverlast bezorgen voor de woonwagenbewoners. Alleen wanneer hiertegen 

maatregelen getroffen worden kan er wellicht overeenstemming worden bereikt. Deze 

locatie is net als locatie 1 strijdig met het in 2005 gesloten convenant met Houdt 

Leiderdorp Groen. Ondanks het gesloten convenant hebben de groenpartijen aangegeven 

open te staan voor een tennispark op deze locatie.  

 

Om de haalbaarheid van een verplaatsing naar één van de drie locaties te kunnen bepalen zijn de 

locaties getoetst aan de volgende criteria: 

� Maatschappelijk draagvlak; 

� Beschikbare ruimte en ruimtelijke inpassing; 

� Parkeren, bereikbaarheid en ontsluiting; 

� Veiligheid; 

� Financiële haalbaarheid; 

� Juridisch Planologisch. 

 

Na een eerste financiële quickscan is gebleken dat locatie 2 als gevolg van de het grote aantal 

aanpassingen aan het terrein van RCL zoveel kosten met zich meebrengt dat deze variant 

substantieel meer kost dan locatie 1 en 3. In het volgende schema is er daarom alleen een 

vergelijking gemaakt tussen locatie 1. naast Alecto en locatie 3. veld 6 van RCL. 



 Maatschappelijk draagvlak  Beschikbare ruimte en 

ruimtelijke inpassing 

Parkeren, bereikbaarheid en 

ontsluiting 

veiligheid Financiële haalbaarheid Juridisch planologisch  Conclusie  

Locatie 1 

Naast Alecto 

Voorstanders 

• Tennisvereniging De Munnik; 

• Stichting tennishal De Munnik; 

• Sportverenigingen op de 

Bloemerd; 

• Buitenschoolse opvang; 

• Visser ’t Hooft. 

 

Tegenstanders  

• De groenverengingen; 

• De manege; 

• Beheerder manege (woning); 

• Schooltuinen; 

• Postduivenvereniging; 

• Natuurspeeltuin; 

• Volkstuinen. 

 

Niet voor en niet tegen 

• Woonwagenbewoners. 

Ruimtelijk sterke punten 

• Er is voldoende ruimte 

beschikbaar; 

• Houdt rekening met de 

landschappelijke kwaliteit van 

het gebied; 

• Behoud en versterking van 

kwaliteit wandelgebied; 

• Evenwichtige mix van functies 

binnen de Bloemerd; 

• Verbindende schakel sport 

gedeelten; 

• Centraal gelegen; 

• Goede sociale veiligheid 

tennispark; 

 

Ruimtelijk zwakke punten 

• Groen karakter verandert en er 

dient groen gecompenseerd te 

worden; 

• Bestaande water kan niet worden 

behouden en dient te worden 

gecompenseerd; 

• Crossweide niet meer 

beschikbaar voor de manege. 

 

• De locatie is centraal gelegen en 

goed bereikbaar. 

• Voor het parkeren moet een 

oplossing worden gezocht bij het 

bestaande centrale parkeren. 

 

 

• Sociale veiligheid van deze 

locatie is naar verwachting goed. 

• Door de toevoeging van het 

tennispark wordt de 

verkeersdruk op de Bloemerd 

vergroot. Daarmee gaat de 

verkeersveiligheid achteruit. 

Bij verplaatsing van het tennispark 

wordt de afwijking van de initiële GIG 

2008  geschat op ca. € 7,3 mio. 

 

Deze afwijking is nagenoeg gelijk aan 

de geschatte afwijking als het 

tennispark niet wordt verplaatst. Deze 

afwijking is €46.000.  

 

Aandachtspunten voor berekening: 

• Berekening is indicatief, gezien 

de globale gegevens kent de 

bandbreedte een hoog risico 

profiel; 

• Onzekerheid additionele 

(bouw)kosten door claim 

Grontmij / Vaessen; 

• Inrichtingskosten onzeker door 

ontbreken info ondergrond 

(grondverbetering/archeologie); 

• Onzekerheid grondwaarde 

Plantage-> mogelijk garantie 

Bohemen; 

• Afronding KZ, hoogwaardig park 

+ extra gronddekking 

• Het bestemmingsplan maakt 

vestiging van een tennispark 

mogelijk; 

• Strijdigheid met het in 2005 

gesloten convenant met de 

Houdt Leiderdorp Groen. 

• Nieuwe contracten met LTC en 

STM de Munnik 

• Nieuw aannemingscontract. 

De verplaatsing van het tennispark 

naar de Bloemerd op de locatie naast 

Alecto is ruimtelijke en financieel 

gezien mogelijk. Daarbij moet wel 

worden aangetekend dat het een 

indicatieve berekening is en het risico 

profiel hoog is (extra kosten aanleg, 

lagere opbrengsten grond Plantage). 

 

Het maatschappelijk draagvlak voor 

deze locatie is niet erg groot. Er zijn 

een aantal voorstanders maar ook een 

groot aantal tegenstanders. Met name 

de tegenstanders zorgen ervoor dat 

het draagvlak bij deze locatie een 

risico vormt voor een succesvolle 

verplaatsing.  

Locatie 2 

Veld 6 RCL 

Voorstanders 

• Voetbalvereniging RCL. 

 

Tegenstanders  

• Tennisclub de Munnik; 

• Stichting tennishal De Munnik; 

• Volkstuinen; 

• Een aantal woonwagenbewoners. 

 

niet voor en niet tegen 

• Overige sportverenigingen op de 

Bloemerd; 

• Buitenschoolse opvang; 

• Visser ’t Hooft; 

• Schooltuinen; 

• De groenverenigingen zijn geen 

voorstander maar staan open 

voor deze locatie; 

• Beheerder manege (woning); 

• Een aantal woonwagenbewoners 

hebben aangegeven geen 

voorstander te zijn maar ook niet 

heel hard tegenstander. Zij  

hebben liever een voetbalveld 

voor hun deur dan een 

tennisclub. 

Ruimtelijk sterke punten 

• Inpassing tennis is mogelijk; 

• Behoud en versterking van 

kwaliteit wandelgebied; 

• Behoud van de ‘groene kern’ van 

het park. 

 

 

Ruimtelijk zwakke punten 

• Geen goede landschappelijk 

inpassing mogelijk; 

• Tennispark zorgt voor overlast 

voor aangrenzende 

woonwagenlocatie; 

• Grote afstand tennispark tot 

parkeren; 

• Het complex van RCL dient te 

worden aangepast, verplaatsing 

van velden. 

• Tennispark geeft mogelijk 

ruimtelijke conflict met het te 

compenseren veld 6; 

• Bestaande water kan niet worden 

behouden en moet worden 

gecompenseerd. 

 

• De locatie is decentraal gelegen 

en niet heel goed bereikbaar. 

• Voor het parkeren moet een 

oplossing worden gezocht bij het 

bestaande centrale parkeren. 

• Loopafstand van het parkeren 

naar het tennispark is een 

aandachtspunt 

 

• De Sociale veiligheid van deze 

locatie is een aandachtspunt 

• Door de toevoeging van het 

tennispark wordt de 

verkeersdruk op de Bloemerd 

vergroot. Daarmee gaat de 

verkeersveiligheid achteruit. 

Bij verplaatsing van het tennispark 

wordt de afwijking van de initiële GIG 

2008  geschat op ca. € 7,9 mio. 

 

Deze afwijking is 0,6 mio hoger dan 

de  geschatte afwijking als het 

tennispark niet wordt verplaatst. 

 

Aandachtspunten voor berekening: 

• Berekening is indicatief, gezien 

de globale gegevens kent de 

bandbreedte een hoog risico 

profiel; 

• Onzekerheid additionele 

(bouw)kosten door claim 

Grondmij / Vaessen; 

• Inrichtingskosten onzeker door 

ontbreken info ondergrond 

(grondverbetering/archeologie); 

• Onzekerheid grondwaarde 

Plantage-> mogelijk garantie 

Bohemen; 

• Compensatie veld en water RCL 

• Afronding KZ, hoogwaardig park 

+ extra gronddekking 

• Het bestemmingsplan maakt 

vestiging van een tennispark 

mogelijk; 

• Strijdigheid met het in 2005 

gesloten convenant met de 

Houdt Leiderdorp Groen.  

• Nieuwe contracten met LTC en 

STM de Munnik 

• Nieuw aannemingscontract. 

De verplaatsing van het tennispark 

naar de Bloemerd op de locatie veld 6 

RCL  is ruimtelijke en financieel gezien 

mogelijk. Daarbij moet worden 

aangetekend dat de geschatte 

afwijking van de initiële GIG 2008 ca. 

€600.000,- hoger uitkomt dan de de 

geschatte afwijking als het tennispark 

niet wordt verplaatst. Net als bij 

locatie 1 is het een indicatieve 

berekening is en het risico profiel 

hoog is (extra kosten aanleg, lagere 

opbrengsten grond Plantage). 

 

Er zijn een aantal partijen echt tegen 

waaronder het tennispark zelf een 

aantal woonwagen bewoners. 

 

Het maatschappelijk draagvlak voor 

deze locatie is zo mogelijk iets beter 

dan bij de andere locatie. Het aantal 

uitgesproken voorstanders in niet heel 

groot maar er is een groot aantal 

partijen niet uitgesproken tegen. 

 

 

 



 

 

4 Wensen / behoeften van de gebruikers van de Bloemerd  

De mogelijke verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd geeft aanleiding om de Bloemerd 

integraal te bekijken. Daarbij is gekeken of de Bloemerd in de huidige situatie voldoet aan de 

wensen en naar de toekomstige ontwikkelingen en wensen van de gebruikers en belanghebbenden. 

Vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan is het eveneens van belang te weten met welke 

mogelijke ruimtereservering rekening gehouden dient te worden.  

 

De wensen en behoeften van de gebruikers en belanghebbenden van de Bloemerd zijn 

geïnventariseerd aan de hand van gesprekken, individueel en in groepsverband. In dit verband zijn 

er gesprekken gevoerd met de verenigingen die op de Bloemerd zijn gehuisvest, bewoners van de 

Bloemerd, gebruikers van de Bloemerd en overige belanghebbenden.  

 

Onderstaand zijn de besproken onderwerpen per thema geordend. 

 

Accommodatie   

Een groot aantal verenigingen heeft een eigen accommodatie op de Bloemerd. Ten aanzien van de 

accommodaties spelen de onderstaande ontwikkelingen: 

• De manege wil uitbreiden met een extra binnenbak. Hiermee komt de manege tegemoet 

aan de wens van haar leden.  Met een extra binnenbak kunnen er meer mensen 

tegelijkertijd rijden. Er zullen geen extra boxen worden gerealiseerd zodat er ook niet meer 

paarden op de manege aanwezig zijn dan dat nu het geval is. Dit betekent dat er geen 

substantiële toename in het aantal bezoekers zal ontstaan.  

• De schietvereniging heeft aangegeven de 50 meter baan uit te willen breiden naar een 100 

meter baan. 

• RCL heeft aangegeven dat zij graag een nieuwe kantine wil realiseren. 

• Het huidige onderkomen van het jongerencentrum, het gebouw Dwars en zo, is niet 

toereikend. Er zijn ideeën om samen met RCL een nieuw gebouw te realiseren. Als dit niet 

lukt wil Stichting Cultureel Werk dat het huidige onderkomen van het jongerencentrum 

wordt verbouwd. 

• Sportfondsen heeft aangegeven dat er wellicht een uitbreiding gewenst is om ruimte te 

bieden aan opslag van materialen van de verenigingen die gebruik maken van sporthal De 

Bloemerd. 

• Alecto en Velocitas hebben aangegeven een nieuwe sporthal te willen waarvan zij in het 

winterseizoen gebruik kunnen maken. Zij hebben beide aangegeven dat de capaciteit die 

ze in de Bloemerd geboden wordt niet voldoende is. Ook Visser ’t Hooft heeft aangegeven 

dan van deze hal gebruik te willen maken als deze wordt gerealiseerd. 

  

Ruimtebeslag  

• Velocitas heeft op dit moment twee kunstgrasvelden en een groot natuurgrasveld. In de 

toekomst wil Velocitas graag een extra kunstgras veld erbij zodat de volledige 

capaciteitsvraag kan worden opgevangen op het kunstgras. Dit zou dan betekenen dat zij 

afstand kan doen van een groot gedeelte van het natuurgras. 

• Alecto heeft aangegeven in de toekomst geen uitbreidingen voor zichzelf nodig te hebben. 

• De vertegenwoordigers van de natuurspeeltuin hebben aangegeven gebruik te willen 

maken van het gedeelte van de Bloemerd direct over de brug links, waar nu de huidige 

speeltuin is gevestigd. Over het al dan niet mogelijk maken van van de natuurspeeltuin 

moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. 

• RCL heeft aangegeven verder geen uitbreidingen van de velden nodig te hebben. Wel heeft 

RCL minimaal de huidige zes velden nodig om voldoende capaciteit te hebben. 

• Sportfondsen heeft aangegeven graag een terras te gaan exploiteren bij de Bloemerdhal. 

• Catalpa Kinderopvang zou graag een grotere buitenruimte hebben. 

 

 



Oprichting van stichtingsvormen  

• Samen met een aantal verenigingen werkt de gemeente Leiderdorp aan de 

oprichting van een stichtingsvorm waarin de velden kunnen worden ondergebracht. 

Dit betekent dat het eigendom van de velden dan kan worden overgedragen van de 

gemeente aan de verenigingen. Het onderhoud van de velden komt dan voor 

rekening van de door de vereniging opgerichte stichting. Als dit zijn beslag heeft 

gekregen dan zullen de velden hoogstwaarschijnlijk met hekken worden afgesloten 

van het openbare gedeelte van de Bloemerd. 

 

Veiligheid  

De veiligheid binnen de Bloemerd is onder te verdelen in sociale veiligheid en verkeersveiligheid.  

 

Sociale veiligheid 

In de gesprekken is meerdere malen naar voren gekomen dat de sociale veiligheid in de Bloemerd 

voor verbetering vatbaar is. Met name de verlichting van het gedeelte bij Alecto en de weg daar 

naar toe zou verbeterd kunnen worden volgens de gebruikers. Vooral in de wintertijd kan hier een 

sociaal onveilig gevoel ontstaan. De sociale veiligheid is ook voor het tennispark zwaarwegend.  

 

Daarnaast worden groepjes hangjongeren op het parkeerterrein worden genoemd als een factor die 

een onveilig gevoel kan geven. 

 

Verkeersveiligheid  

Met name op de piekmomenten met parkeren kunnen er verkeersonveilige situaties ontstaan. De 

bermen worden dan gebruikt als parkeerplaatsen, waardoor er onvoldoende ruimte meer is om op 

een veilige manier fietsend of wandelend de plaats van bestemming te bereiken. Ook de 

hulpdiensten kunnen als gevolg hiervan onvoldoende ruimte hebben om de verenigingen te kunnen 

bereiken. 

 

Parkeren 

Volgens de gebruikers is er in principe voldoende parkeergelegenheid op de Bloemerd, alleen op de 

piekmomenten levert het parkeren problemen op. Met name in de weekenden als er competitie 

gespeeld wordt of als er toernooien zijn. De verschillende gebruikers vinden het hebben van een 

parkeergelegenheid nabij de eigen accommodatie belangrijk. 

 

Volgens de parkeernormering zijn er voldoende parkeerplaatsen in de Bloemerd. Echter, een 

rapport uit 2002 laat zien dat in de werkelijke situatie meer geparkeerd wordt bij sommige 

functies. Daarbij komt dat sinds 2002 nog een aantal voorzieningen aan de Bloemerd is 

toegevoegd die bij elkaar weer een bepaald aantal parkeerplaatsen behoeven. Gesteld kan worden 

dat de parkeerdruk sinds 2002 hoger is geworden. Op sommige locaties was de parkeerdruk in 

2002 op de piekmomenten al hoog, dus de verwachting is dat dit in de huidige situatie nog steeds 

zo is. Bij een eventuele toevoeging van het tennispark moet er voldoende aandacht worden 

besteed aan de additionele parkeeroplossing. 

 

Op dit moment zijn er op de Bloemerd ca. 220 parkeerplaatsen gesitueerd nabij de verschillende 

gebruikers en verenigingen en zijn er ca. 255 parkeerplaatsen op de grote parkeerplaats bij RCL. 

Door de huidige grote parkeerplaats bij RCL te optimaliseren bestaat de mogelijkheid de capaciteit 

uit te breiden tot ca. 310 parkeerplaatsen. Hiermee kan het benodigde aantal plaatsen ten behoeve 

van het tennispark worden gerealiseerd. 

 

Groen  

Een aantal gebruikers en belanghebbenden hebben aangegeven dat met name het onderhoud van 

het groen en bijvoorbeeld de ruiterpaden te wensen over laat.  

 

De kwaliteitsslag die is gekoppeld aan de mogelijke komst van het tennispark is voor een deel 

gericht op de kwaliteit van het groen binnen de Bloemerd. In 2004 is er, in opdracht van de 

gemeente Leiderdorp, een groenbeheerplan voor de Bloemerd opgesteld. Dit groenbeheerplan 

loopt tot ca. 2014 en is erop gericht de kwaliteit van het groen in de Bloemerd te verbeteren. Dit 

groenbeheerplan wordt gedragen door de partijen die deelnemen aan het groenoverleg.  



Ook groencompensatie op de Kleine Zandput voor een tennispark in de Bloemerd kan worden 

gekoppeld aan een kwaliteitsslag die gemaakt kan worden. De oppervlakte die hier aan groen 

gecompenseerd kan worden is groter dan de oppervlakte die het tennispark in de Bloemerd in zou 

nemen.  



5 Conclusies en aanbeveling voor het vervolg 
  

Een belangrijk uitgangspunt voor de haalbaarheid van de verplaatsing van het tennispark naar de 

Bloemerd is dat het financiële resultaat van de verplaatsing niet lager mag zijn dan het resultaat 

ten gevolge van het behoud van het tennispark op de huidige locatie, de optie waarbij de 

werkzaamheden worden stilgelegd. Het doel hierbij is om het financiële resultaat van de GIG W4 zo 

mogelijk te verbeteren, in ieder geval niet te verslechteren. 
 
Na onderzoek blijkt dat de financiële resultaten van de verschillende opties (verplaatsen naar de 
Bloemerd locatie naast Alecto of behoud van de huidige locatie) beperkt van elkaar verschillen. Een 
verplaatsing van het tennispark levert geen significante verbetering van het resultaat van de GIG 
op, maar een geringe verslechtering. Een verplaatsing van het tennispark naar veld 6 van RCL  in 
de Bloemerd levert een grotere verslechtering van het resultaat van de GIG op. 
Het risicoprofiel van het verplaatsen naar de Bloemerd wordt hoger ingeschat dan het laten 
voortbestaan van de huidige situatie. Dit wordt met name veroorzaakt door het marktrisico van de 
herontwikkeling van de Plantage in combinatie met de huidige marktsituatie en de risico's van 
uitvoering in de Bloemerd. Bij het laten voortbestaan van de huidige situatie wordt er feitelijk niet 
meer ontwikkelt en geïnvesteerd dit geeft een beperkter risico. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat als de markt aantrekt de opbrengsten uit de Plantage gunstiger kunnen zijn zodat 
ook het financiële resultaat van de verplaatsing gunstiger uitvalt. 

 

Bij verplaatsing van het tennispark kan wel de genoemde kwaliteitsslag (kwaliteitsverbetering van 

het groen in de Bloemerd, een integrale aanpak van de accommodaties, groencompensatie op de 

Kleine Zandput, een kwantitatieve en kwalitatieve impuls voor de tennisverenigingen en een 

kwaliteitsverbetering van het woongebied aan de Hoogmadeseweg)worden gerealiseerd. 

 

Van de locaties in de Bloemerd heeft locatie 1 (naast Alecto) ruimtelijk gezien een aantal 

voordelen. Het tennispark kan op deze locatie goed worden ingepast. Ook de ontsluiting en het 

parkeren van het tennispark kunnen goed worden ingepast. Ruimtelijk gezien kan het tennispark 

op locatie 3 (veld 6 RCL) niet goed worden ingepast. Dit komt met name door het moeten 

compenseren van veld 6 van RCL. Ook de decentrale ligging in de Bloemerd en de afstand tot het 

parkeren maakt deze locatie ruimtelijke gezien minder aantrekkelijk.  

 

De maatschappelijke haalbaarheid voor het verplaatsen van het tennispark naar één van de twee 

nader onderzochte locaties binnen de Bloemerd is op dit moment onzeker.  

 

Voor locatie 1 (naast Alecto) kan worden gesteld dat er een groot aantal voorstanders zijn maar 

ook een groot aantal tegenstanders. De tegenstanders van deze locatie hebben een sterk 

draagvlak. Het in 2005 afgesloten convenant met Houdt Leiderdorp Groen telt hier in mee. Door af 

te wijken van het afgesloten convenant loopt de gemeente het risico om als onbetrouwbare 

overheid te worden bestempeld. 

 

Voor locatie 3 (veld 6 RCL) kan worden gesteld dat er weinig echte voorstanders zijn maar wel een 

aantal tegenstanders waaronder het tennispark zelf. De verwachte tegenstand van het tennispark 

en ook de tegenstand van de woonwagenbewoners maakt dat ook voor deze locatie het 

maatschappelijk draagvlak niet erg groot is. 

 

Los van de verplaatsing van het tennispark spelen er een aantal andere ontwikkelingen in de 

Bloemerd. Eventuele ruimtelijke consequenties hiervan kunnen worden opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Over de realisatie van de natuurspeeltuin moet de gemeenteraad nog een 

besluit worden genomen.  

 

Aanbevelingen  

1. Er zou een besluit genomen moeten worden of de Bloemerd een sportpark óf een sport- en 

recreatiepark is. Als deze keuze is gemaakt hoeft deze discussie in de toekomst niet meer 

te worden gevoerd. 

 

2. Er zou een besluit moeten worden genomen of het tennispark wordt verplaatst naar de 

Bloemerd; 



 

3. Als er wordt besloten het tennispark te verplaatsen naar de Bloemerd is vanuit financiële 

randvoorwaarden de keuze beperkt tot locatie 1 (naast Alecto) en 3 (veld 6 RCL). 

 

4. Er zou een start moeten worden gemaakt met de voorbereidingen van een nieuw 

bestemmingsplan voor de Bloemerd. Voor een aantal (ruimtelijke) wensen en behoeften 

die in het onderzoek naar voren zijn gekomen zou besloten moeten worden of deze 

(ruimtelijk) mogelijk worden gemaakt. Het gaat daarbij om de volgende wensen c.q. 

behoeften: 

• Uitbreiding Manege; 

• Natuurspeeltuin; 

• Verbouw/nieuwbouw jongerencentrum; 

• Nieuwe sporthal; 

• Uitbreiding schietbaan. 

 

5. Er zal eveneens een besluit moeten worden genomen over de realisatie van de 

natuurspeeltuin en de rol van de gemeente Leiderdorp in het vervolgtraject hiervan.  

 

 

 


