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1 INLEIDING 

Aanleiding 
De gemeente Leiderdorp heeft behoefte aan een studie van de ruimtelijke 
mogelijkheden voor de inpassing van een tennispark op Sportpark De Bloe-
merd. Daarnaast zijn er vanuit de huidige gebruikers wensen voor uitbrei-
dingen. In voorliggende nota treft u de modellenstudie aan waarin zowel 
mogelijke locaties voor het tennispark als de wensen huidige gebruikers in 
beeld worden gebracht. 
 
 
 
Ligging van de locatie 
De locatie is gelegen aan de noordoost kant aan de rand van Leiderdorp 
ten noordwesten van de Rijksweg A4/E19. 

Ligging in het dorp 

Locatie Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp 
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2 Randvoorwaarden vanuit gemeente 

Tennispark afmeting, tekening Vaessen, 19 februari 2009 

Er zijn twee locaties voor het realiseren van een tennispark mogelijk: 
1. Locatie naast hockeyclub Alecto 
2. Locatie op het huidige veld 6 van voetbalvereniging RCL 
 
 
Locatie 1, naast hockeyclub Alecto 
 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 ook van 
mening dat deze locatie niet als potentiële locatie gezien kan worden. 

 Een gedeelte van deze locatie wordt momenteel (met toestemming 
van de gemeente) gebruikt door de manege om de paarden buiten te 
laten lopen. Als het tennispark hier wordt gesitueerd zou dit een grote 
ruimte beperking betekenen voor de manege waardoor haar voortbe-
staan in het geding komt. De enige mogelijke oplossing die de mane-
ge ziet is dat de ze de mogelijkheid krijgen om hun paarden elders 
vrij te laten lopen. 

 Door met name de sportverenigingen wordt deze gezien als de meest 
kansrijke locatie voor een tennispark. Het tennispark kan mogelijk 
een verbindende schakel worden tussen de twee sportgedeelten bin-
nen de Bloemerd. 

 De schooltuinen en volkstuinen hebben aangegeven dat een eventu-
ele tennishal gevolgen heeft voor de bezonning van de tuinen.  

 

2.1 Randvoorwaarden / uitgangspunten vanuit de gemeente  
 Leiderdorp 
 
Voor de modellenstudie, Sportpark De Bloemerd in Leiderdorp, zijn er van-
uit de gemeente Leiderdorp enkele randvoorwaarden / uitgangspunten op-
gesteld namelijk: 
 
 
A. Realiseren van een tennispark  
Binnen de Bloemerd wordt gezocht naar de mogelijkheid een tennispark te 
realiseren. Voor de afmetingen van het tennispark wordt er verwezen naar 
de hier onder gesitueerde tekening van Vaessen. Het uitgangspunt is twaalf 
tennisbanen met een uitbreidingsmogelijkheid naar veertien tennisbanen. 
Een tennishal met vier binnenbanen, kleedruimte en een kantine met terras-
mogelijkheid. Twee minitennisbanen met speelgelegenheid voor kinderen 
en een oefenmuur. 
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Locatie 2, op het huidige veld 6 van voetbalvereniging RCL 
 Deze locatie maakt onderdeel uit van het huidige terrein van voetbal-

vereniging RCL. 
 Het tennispark past ruimtelijk gezien op de plek waar het huidige veld 

6 van voetbalverenging RCL ligt. Omdat RCL qua capaciteit niet zon-
der dit veld kan moet dit veld worden gecompenseerd (op een andere 
plek een nieuw veld aangelegd). 

 De (sociale veiligheid van de) ontsluiting van het tennispark en de 
bereikbaarheid vanaf de parkeerplaats zijn van groot belang bij deze 
locatie. 

 Er dient rekening te worden gehouden met de woonwagenlocatie 
naast het tennispark. Zij hebben aangegeven vooral problemen te 
zullen ondervinden van geluidsoverlast. Ook is het van belang dat er 
rekening gehouden wordt met de verlichting van het tennispark, dit 
dient beperkte overlast te bezorgen aan de bewoners van de woon-
wagenlocatie. (wellicht is led-verlichting een optie) 

 Als laatste dient misbruik van de parkeerplaatsen bij de woonwagen-
locatie voorkomen te worden. Het risico bestaat dat bij drukte op het 
tennispark bezoekers gaan parkeren bij de woonwagenlocatie. 

 De volkstuinen hebben aangegeven dat een eventuele tennishal ge-
volgen heeft voor de bezonning van de tuinen. 

2 potentiële locaties realiseren tennispark 

1. 

2. 
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B. Inpassen gewenste uitbreidingen huidige gebruikers  
 en verenigingen 
De eventuele verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd geeft aan-
leiding om de Bloemerd integraal te bekijken. Hiervoor wordt gekeken welke 
wensen en behoeften spelen bij de gebruikers en belanghebbenden van de 
Bloemerd. De belanghebbenden hebben een aantal wensen en behoeften 
kenbaar gemaakt. Ook de uitbreidingsplannen zijn hierbij genoemd.  
 
 
1. Natuurspeeltuin 
Op de plek van de huidige speeltuin moet ruimte worden gereserveerd voor 
een natuurspeeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wip-
kippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen 
vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mo-
gelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te bekijken, bruggen en 
hutten te bouwen, en nog veel meer. Het wordt dus een speeltuin met 
grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten en uiteraard 
bijpassende speeltoestellen. De kinderen bepalen daar zelf hoe ze ermee 
gaan spelen. Je kunt er dus veel bouwen met takken en stenen, spelen met 
water en zand. Kortom, je maakt je eigen speelse wereld. Er is weinig wat 
heel erg lang blijft staan, want iedere keer bedenk je natuurlijk weer iets 
anders. 
 
2. Honden uitlaatplaats 
Door het aanbrengen van een natuurspeeltuin wordt de mogelijkheid om 
honden uit te laten in de Bloemerd verkleind. Hier dient rekening mee te 
worden gehouden. 
 
3. Extra kunstgrasveld Velocitas  
Velocitas de korfbal vereniging heeft aangegeven dat zij één extra kunst-
gras veld willen, afmeting 60x30 meter. 
 
 

4. Sporthal  
De verenigingen Alecto en Velocitas hebben aangegeven een nieuwe hal te 
willen, afmeting 30x45 meter (afmeting is exclusief kantine en kleedka-
mers). Deze zou op het huidige terrein van Velocitas kunnen gerealiseerd. 
 
5. Extra binnenbak manege 
De manege wil graag uitbreiden met een binnenbak. 
 
6. Buitenterras Bloemerdhal 
De Bloemerdhal wil uitbreiden met een buitenterras. 
 
7. Uitbreiding Schietbaan  
De schietbaan wil uitbreiden, de schietbaan moet worden verlengd tot 100  
meter 
 
8.  Extra parkeerplaatsen Postduiven  
De Postduiven hebben aangegeven dat zij graag (5-10) parkeerplaatsen bij 
hun clubgebouw willen. 
 
 
 
 
C. Algemene aspecten 
 
 Verkeer 
Het parkeren in de Bloemerd wordt als een probleem ervaren. Om de par-
keercapaciteit te creeren ten behoeve van het tennispark wordt er gedacht 
aan een gebouwde parkeervoorziening in de vorm van de parkeerdek bo-
ven de huidige parkeerplaats. 
 
Om de verkeersveiligheid binnen de Bloemerd te verhogen is de wens geuit 
om te onderzoeken of het haalbaar is om het parkeren te centreren op een 
plek.  
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 Bij de manage dienen een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te blijven 
voor de paardenaanhangwagens en bij de verenigingen dient parkeermoge-
lijkheid voor gehandicapten aanwezig te zijn.  
 
De looproutes naar de verenigingen worden als onveilig beschouwd. Hier 
dient een oplossing voor te worden gevonden.  
 
 Sociale veiligheid 
De loop/fiets routes naar de verenigingen worden als sociaalonveilig erva-
ren. Het is de bedoeling om de veiligheid te vergroten door onder andere de 
verlichting langs deze routes te vergroten.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Vraag vanuit de gemeente Leiderdorp 
 
Om de ruimtelijke mogelijkheden goed in beeld te brengen wil de gemeente 
Leiderdorp drie modellen ontvangen van het Sportpark De Bloemerd. 
 
1. De Bloemerd zonder de toevoeging van het tennispark maar met de 

gewenste uitbreidingen van de gebruikers 
2. De Bloemerd met het tennispark op locatie 1 + de gewenste uitbrei-

dingen van de gebruikers 
3. De Bloemerd met het tennispark op locatie 2 + de gewenste uitbrei-

dingen van de gebruikers  
 
 
 

Gewenste uitbreidingen gebruikers 

1. 
2. 

3. 4. 

5. 

6. 

7. 
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3 DE LOCATIE 

Persant Snoepweg zuidoostelijke 
rand De Bloemerd  

Woonwagen entree De Bloemerd Geen duidelijke ‘groene’ omranding 
zoals het hele park 

Woonwagen gesitueerd om een vij-
ver, als gemeenschappelijke tuin 

Langzaamverkeers toegang bij 
woonwagens tot park De Bloemerd 

Bijzondere parkzone achter de woon-
wagens, naast RCL 

Grote groene buffer tussen woonwa-
gens en veld 6 van RCL 

Verbeteren pad vanaf woonwagens 
richting de volkstuinen 

Veld 6 van RCL omkaderd door bo-
men, groene buffer, niet toegankelijk 

Noordoostelijke wandelroute langs 
de volkstuinen over het gehele park 

Noordoostelijke volkstuinen rand 
langs het gehele park 

Noordwestelijke rand helder pad op 
dijkje, brede vaart de Dwarswatering 
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Voetbalvereniging RCL binnen een 
groen raamwerk 

Helaas, kleedkamers, geen kantine 
gesitueerd richting het hoofdveld 

Sobere entree, kantine Voetbalvere-
niging RCL  

Inpassing terras nabij entree  
Bloemerdhal 

Grote fietsenstalling voor aangren-
zende verenigingen 

Centrale parkeerterrein, sobere uit-
straling 

Diverse functies aan parkeerterrein, 
Sporthal, kinderdagverblijf ed. 

De toegang tot het sportpark De 
Bloemerd 

Vanuit grote parkeerterrein slagboom 
auto toegang naar Parkzone 

Accent sporthal aan entree sportpark 
De Bloemerd 

Dwarswatering brede vaart, drager 
sportpark 

Voet/fiets-route langs de Dwarswate-
ring op De Bloemerd 
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Verbeteren route langs de Dwarswa-
tering op De Bloemerd 

De Bloemerd openbare parkzone, 
sportgebied niet openbaar 

Schietvereniging, sobere uitstraling, 
uitbreiding schietbaan 100m 

Schooltuinen, sfeervol, vrolijk en ge-
zellige uitstraling 

Volkstuin vereniging gebouw De 
Bloemhof met parkeervoorziening 

Tuinpark De Bloemhof, privé terrein, 
zomer zaterdag geopend 9.00-12.00 

Tuinpark De Bloemhof, volkstuinen Postduiven vereniging (P.V. De Bloe-
merd), extra parkeren inpassen 

Basketbalveld en hangplek bij  
speeltuin 

Groot veld met speeltuin, inpassen 
natuurspeeltuin 

Inpassen honden uitlaatgebied Trap veld nabij schietbaan en school-
tuinen 



  

 

      Modellenstudie Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp – 15 mei 2009                                                                       

11 

Bijzonder waterrijk en groen parkge-
bied 

Hockeyclub Alecto in een bijzondere 
groene setting 

Langzaamverkeerstoegang  
aangrenzende wijk Leyhof 

Langzaamverkeerstoegang  
aangrenzende wijk Leyhof 

Hockeyclub Alecto, parkeren en en-
tree aan hoofdontsluitingsweg 

Velocitas korfbalvereniging , aan 
hoofdontsluiting, inpassen extra veld 

Aangrenzende wijk Leyhof, scheiding 
door water, wandelroute parkzijde 

Manege, ingepast in groen, extra 
binnenbak realiseren 

Woning bij manege aan hoofdontslui-
ting 

Bijzondere groene wandelroutes door 
het park 

Speelvoorzieningen langs de hoofd-
ontsluitingsweg 

De hoofdontsluitingsweg 
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4 IDENTITEIT VAN DE PLEK 

4.1 Identiteit van de plek 
 
De locatie ligt langs de rand van Leiderdorp. Karakteristiek voor De Bloe-
merd is de parkachtige, groene uitstraling waarin sport– en recreatieve 
functies verscholen liggen. De modellenstudie begint met een lege kaart. 
Het gebied heeft een specifieke ontstaansgeschiedenis, waarin kenmerken 
uit de verschillende perioden, nu nog goed herkenbaar zijn: De wetering, 
het historische kavel patroon en routes naar de omgeving.  
 
Gegroeid in de jaren zijn verschillende ontwikkelingsstadia van het gebied 
nog steeds als fragmenten herkenbaar. Al deze fragmenten bepalen de 
identiteit van het gebied. De karakteristieke ontstaansgeschiedenis en de 
ordening van het gebied zijn een belangrijke inspiratiebron voor het ruimte-
lijk kader dat aan de ontwikkeling van het gebied gegeven kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historische structuur 
Historisch gezien is het gebied gelegen evenwijdig aan de Dwarswatering. 
Het gebied wordt gekarakteriseerd door de weids uitgestrekte polder van de  
Bosch polder, met op de locatie een zeer herkenbaar historisch noordzuid 
georiënteerd polderpatroon. De aangrenzende Bosch-, en Munnikke polder 
heeft een historisch oostwest georiënteerd polderpatroon.  
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Locatie 1839-1859 
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Identiteit Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp 
 
Herkenbare historische structuur 
De karakteristiek van het gebied wordt o.a. bepaald door de historische 
structuur. De Dwarswatering, een brede vaart, vormt hedendaags een hel-
dere scheiding tussen de aangrenzende wijken en De Bloemerd. Het ge-
bied ten noordoosten van De Bloemerd bestaat uit weids open ruimte, de 
Hoogmadesche polder. Bestaande uit grasland met een zeer herkenbare 
historische polderstructuur. 
 
 Dwarswatering als ‘drager’ en scheiding tussen de wijken 
 Het gebied ten noordoosten van De Bloemerd wordt gekarakteriseerd 

door een weids open landschap met een herkenbaar historisch pol-
derpatroon 

 
 
 
 

Afstand aangrenzende Wijken 
Direct gekoppeld aan zuidwestzijde van De Bloemerd grenzen de wijken 
Voorhof, Binnenhof en Buitenhof. Het brede water van de Dwarswatering, 
met een groene wandelzone aan de wijkzijde, zorgt voor een natuurlijke 
scheiding met De Bloemerd. Een brug over de Dwarswetering zorgt voor 
een koppeling tussen de wijken en de Bloemerd. 
Aan de noordwestzijde ligt de wijk Leyhof, een zelfstandige wijk, met achter-
kanten gesitueerd richting De Bloemerd. Ook hier zorgt water voor een na-
tuurlijke afstand tussen de locatie en de aangrenzende wijk Leyhof. Twee 
langzaamverkeersroutes koppelen De Bloemerd met de aangrenzende wijk. 
 
 De aangrenzende wijken kennen een afstand, ten opzichte van de 

locatie, door de scheidende werking van het water. 
 Door middel van bruggen wordt De Bloemerd gekoppeld als een bij-

zonder uitloopgebied voor de wijk. 
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‘Stadspark’ De Bloemerd 
Het gebied De Bloemerd kent een zelfstandig karakter met een eigen identi-
teit. Het wordt gekenmerkt als een sportpark zone omgrensd door water. 
Bijzondere boompartijen kronkelig water maken van het gebied tot een bij-
zonder stukje natuur. Een uitloopgebied, in de vorm van een bijzonder 
‘stadspark’, voor de aangrenzende wijken. Een onderdeel van De Bloemerd 
maakt deel uit van het Groenbeheerplan van De Bloemerd (2004). Er zijn 
belangenorganisaties die opkomen voor het groen in De Bloemerd.  
 
 De locatie heeft een zelfstandig karakter met een eigen identiteit. Een  

‘stadspark’,sportpark in een bijzondere natuurlijke setting omgrensd 
door water 

 
 
 
 
 

Gebruikers De Bloemerd 
Binnen het stadspark De Bloemerd bevindt zich een raamwerk waarbinnen 
diverse functies zijn gesitueerd met een groot aantal gebruikers. Zo´n 10 
verenigingen hebben hier hun eigen accommodatie, een aantal binnen-
sportverengingen maakt gebruik van de Bloemerdhal en een aantal gebrui-
kers maken gebruik van faciliteiten van anderen. Ook zijn er een aantal be-
woners van De Bloemerd in de vorm van de woonwagenbewoners en een 
bewoner op het park naast de Manege.  
 
 De Locatie kent een raamwerk waarbinnen een groot aantal gebrui-

kers zijn gesitueerd 
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Routes 
Ten zuidoosten van het Sportpark De Bloemerd ligt de Persant Snoepweg, 
een afslag van de Rijksweg A4/E19. De Provinciale weg vormt een herken-
bare rand ten noordoosten en noordwesten van Leiderdorp. De auto routes 
in de wijken zijn intern gericht  Er is één verbinding met de auto, via de wij-
ken Binnenhof en Voorhof, tot het Sportpark De Bloemerd en het centrale 
parkeerterrein. De tweede autoverbinding gelegen aan de zuidzijde is alleen 
bestemd voor de woonwagens.  
Twee langzaam verkeersverbindingen aan de noordwestzijde van De Bloe-
merd verbinden het Sportpark met de aangrenzende wijk Leyhof. Binnen De 
Bloemerd bevinden zich diverse bijzondere wandelpaden die het gebied tot 
een waardevol ‘stadspark’ voor de buurt maken.. 
 
 Het gebied is gelegen nabij de Rijksweg A4/E19 en wordt geken-

merkt door één herkenbare auto entree. Diverse wandelpaden maken 
het gebied tot een interessant recreatief ‘stadspark’. 

 
 
 
 
 



  

 

      Modellenstudie Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp – 15 mei 2009                                                                       

17 

Identiteit Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ‘Stadspark’ De Bloemerd, zelfstandig karakter 

bijzonder natuurgebied 
2. Dwarswatering, scheidende werking t.o.v. aan-

grenzende wijken 
3. Hoogmadesche polder, weids open landschap,  
4. Herkenbare wijkstructuur 
5. Raamwerk met groot aantal gebruikers 
6. Eén herkenbare auto entree, met grote par-

keerplaats 
7. Entree route woonwagenbewoners 
8. Langzaamverkeers verbindingen koppeling 

aangrenzende wijk Leyhof 
9. Recreatieve wandelroutes 
10. Auto routing intern gericht in de wijk 
11. Rijksweg A4/E19 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

8. 
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Voor de modellenstudie zijn vier modellen in beeld gebracht. Het eerste mo-
del geeft de gewenste uitbreidingen van de huidige gebruikers weer. De 
modellen twee tot en met vier geven de verschillende mogelijkheden weer 
voor het inpassen van het tennispark. De inpassing van het tennispark moet 
bij voorkeur leiden tot een helder stedenbouwkundig eindbeeld, passend in 
de structuur van het gebied. De drie modellen zijn weergegeven elk met 
hun sterke en zwakke punten. Voor de modellen worden de gevolgen voor 
de omgeving beschreven. 
 
 
Model 1: 
Gewenste uitbreidingen gebruikers 
In model 1 worden de gewenste uitbreidingen van de gebruikers weergege-
ven. De uitbreiding zijn volgens de algemene randvoorwaarden geformu-
leerd vanuit de gemeente.  
 
1. Natuurspeeltuin; Op de plek van de huidige speeltuin moet ruimte 

worden gereserveerd voor een natuurspeeltuin.  
2. Honden uitlaatplaats; Door het aanbrengen van een natuurspeeltuin 

wordt de mogelijkheid om honden uit te laten in de Bloemerd ver-
kleind. Hier dient rekening mee te worden gehouden. 

3. Extra kunstgrasveld Velocitas; Velocitas de korfbal vereniging 

5 MODELLENSTUDIE 
heeft aangegeven dat zij één extra kunstgras veld willen, afmeting 
60x30 meter. 

4. Sporthal; De verenigingen Alecto en Velocitas hebben aangegeven 
een nieuwe hal te willen, afmeting 30x45 meter (afmeting is exclusief 
kantine en kleedkamers). Deze zou op het huidige terrein van Veloci-
tas kunnen gerealiseerd. 

5. Extra binnenbak manege; De manege wil graag uitbreiden met een 
binnenbak. 

6. Buitenterras Bloemerdhal; De Bloemerdhal wil uitbreiden met een 
buitenterras. 

7. Uitbreiding Schietbaan; De schietbaan wil uitbreiden, de schietbaan 
moet worden verlengd tot 100  meter.  

8. Extra parkeerplaatsen Postduiven; De Postduiven hebben aange-
geven dat zij graag (5-10) parkeerplaatsen bij hun clubgebouw willen. 

 

Natuurspeeltuin Honden uitlaatplaats Extra kunstgrasveld Sporthal 
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Extra binnenbak manege Buitenterras Bloemerdhal Uitbreiding schietbaan Parkeerplaatsen Postduiven 

‘Losse elementen in het groen’ 
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Model 1  totale sportparkzone De Bloemerd 

1. Natuurspeeltuin              

2. Honden uitlaatplaats 
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3. Extra kunstgrasveld Velocitas 

4. Sporthal 5. Extra binnenbak manege 6. Buitenterras Bloemerdhal 

7. Uitbreiding schietbaan 

8. Parkeerplaatsen Postduiven 
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Model 2a: 
Tennispark naast Alecto inpassing ‘letterlijk model Veassen’ + 
gewenste uitbreidingen gebruikers 
Het te realiseren tennispark wordt ook in dit model in een landschappelijke 
setting, rekening houdend met de huidige situatie, ingepast naast de hoc-
keyclub Alecto. In dit model is letterlijk het reeds aanbestede model Vaes-
sen ingepast. Bij de situering is rekening gehouden met het behoud van de 
aanwezige schooltuinen en de speeltuin. Het bestaande water kon bij deze 
inpassing helaas niet behouden blijven, dit is gecompenseerd met een nieu-
we waterloop om het tennisterrein heen. Op deze wijze is het tennisterrein 
op een natuurlijke wijze ingepast in de landschappelijke setting binnen het 
raamwerk van De Bloemerd.  
 

Sterke punten: 
 Houd rekening met landschappelijke kwaliteit van het gebied 
 Behoud en versterken van kwaliteit wandelgebied 
 Goede landschappelijke inpassing mogelijk, groen en met water om-

kaderd, passend bij het sportpark De Bloemerd 
 Geen grote delen van het park afgesloten, een evenwichtige mix ver-

enigingen en openbaar gebied 
 Kansrijke locatie, verbindende schakel tussen twee sportgedeelten 
 Locatie is centraal gelegen binnen het gebied nabij diverse functies, 

speeltuin, paardeweide ed. 
 Entree tennispark direct gesitueerd aan de hoofdontsluiting, goede 

sociale veiligheid 
 Parkeren gesitueerd op de grote parkeerplaats (herinrichting parkeer-

plaats), minimale loopafstand 
 Nieuwe locatie paardeweide, direct gesitueerd naast de manege 
 Veld 6 RCL semi-openbaar als extra trapveld voor jeugd en als uit-

loopveld RCL 
 
Zwakke punten: 
 Groene karakter rond parkvijver verandert 
 Het bestaande water, de vijverpartij, kan niet behouden blijven 
 Een volledige nieuwe waterloop rondom het tennispark moet worden 

aangelegd. 
 Paardeweide Manege moet worden verplaatst 
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‘Hoofdontsluiting centrale as, samenhang stadspark’ 

Model 2a  totale sportparkzone De Bloemerd 
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Model 2a: 
Tennispark naast Alecto inpassing ‘letterlijk model Veassen’ + gewenste 
uitbreidingen gebruikers 

Model 2a  situatie 
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Optie model 2b 
Tennispark naast Alecto + gewenste uitbreidingen gebruikers 
Het te realiseren tennispark wordt in dit model in een landschappelijke set-
ting, rekening houdend met de huidige situatie, ingepast naast de hockey-
club Alecto. 
 
Sterke punten: 
 Houd rekening met landschappelijke kwaliteit van het gebied 
 Behoud en versterken van kwaliteit wandelgebied 
 Goede landschappelijke inpassing mogelijk, groen omkaderd, pas-

send bij het sportpark De Bloemerd 
 Tennispark met een bijzondere landschappelijk karakter 
 Geen grote delen van het park afgesloten, een evenwichtige mix ver-

enigingen en openbaar gebied 
 Kansrijke locatie, verbindende schakel tussen twee sportgedeelten 
 Locatie is centraal gelegen binnen het gebied nabij diverse functies, 

speeltuin, paardeweide ed. 
 Entree tennispark direct gesitueerd aan de hoofdontsluiting, goede 

sociale veiligheid 
 Parkeren gesitueerd op de grote parkeerplaats (herinrichting parkeer-

plaats), minimale loopafstand 
 Nieuwe locatie paardeweide, direct gesitueerd naast de manege 
 Veld 6 RCL semi-openbaar als extra trapveld voor jeugd en als uit-

loopveld RCL 
 
Zwakke punten: 
 Groene karakter rond parkvijver verandert 
 Schooltuinen hebben eventueel last van bezonning door situering van 

de sporthal 
 Paardeweide Manege moet worden verplaatst 
 
 

Model 2b situatie 
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Model 3a: 
Tennispark op veld 6 RCL  + gewenste uitbreidingen gebruikers 
Het te realiseren tennispark wordt zo compact mogelijk, rekening houdend 
met de huidige situatie, ingepast op vled 6 RCL. 
 
Sterke punten: 
 Inpassen tennispark is mogelijk 
 Parkeren gesitueerd op de grote parkeerplaats (herinrichting parkeer-

plaats) 
 Beperken van geluidsoverlast aangrenzende woonwagens bewoners 

d.m.v. groene geluidswal 
 Paardeweide blijft gesitueerd op huidige locatie 
 Hart van het park is openbaar, groene zone rondom de vijver 
 
Zwakke punten: 
 Afmeting van het park t.o.v. de locatie kan geen rekening houden met 

de landschappelijke kwaliteit van het gebied 
 Geen goede landschappelijke inpassing mogelijk, passend bij het 

sportpark De Bloemerd 
 Het tennispark zorgt voor een grote overlast voor de aangrenzende 

woonwagen bewoners, geluid, licht, afbreuk aan het groen ed. 
 Locatie ligt zeer achteraf op De Bloemerd minimale relatie met ande-

re gebruikers 
 Ontsluiting vanaf de grote parkeerplaats tot het tennispark tast de 

landschappelijke kwaliteit van het park aan 
 Grote afstand tot het parkeren op de groet parkeerplaats, slechte so-

ciale veiligheid 
 Tennispark gaat ten koste van veld 6 RCL, niet mogelijk deze elders 

ruimtelijk gezien goed in te passen. Gaat ten koste van groen, water 
en tennisveld 13 

 Kwaliteit wandelgebied wordt aangepast 
 Groot deel van het park afgesloten 

‘Opdeling stadspark in privé en openbare zones’ 
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Model 3a totale sportparkzone De Bloemerd Model 3a  situatie  



  

 

      Modellenstudie Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp – 15 mei 2009                                                                       

28 

Optie model 3b: 
Tennispark op veld 6 RCL  + gewenste uitbreidingen gebruikers 
Het te realiseren tennispark wordt zo compact mogelijk, rekening houdend 
met de huidige situatie, ingepast op veld 6 RCL. In dit model wordt geen 
rekening gehouden met het aanwezige water. Het tennispark wordt hier 
overheen gesitueerd, water vervalt. In dit model zijn alle 14 tennisbanen te 
realiseren naast veld 6 RCL. 
 

Model 3b totale sportparkzone De Bloemerd 
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Studie Grote parkeerplaats  
In deze studie wordt gezocht naar het oplossen van de ca. 50 parkeerplaat-
sen, behorende bij de in te passen tennisbaan, op de grote centrale par-
keerplaats. De huidige situatie wordt in beeld gebracht en de mogelijke toe-
komstige situatie. Door het optimaliseren van de grote parkeerplaats is het 
mogelijk de parkeerplaatsen ten behoeve van de tennisbaan op maaiveld in 
te passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  Huidige grote parkeerplaats gemeten uit GBKN huidige situatie op 
 basis van huidge norm: 
 
75.7 / 2,5 breed = 30 parkeerplaatsen (van 5,25 lang) - 6 i.v.m. boom 
(parkeervak is 4.5meterlang?)x 6 = 144 parkeerplaatsen 
75,9 / 2,5 = 30 parkeerplaatsen 
64,1 / 2,5 = 26 parkeerplaatsen 
18 parkeerplaatsen 
5 parkeerplaatsen 
10 parkeerplaatsen 
Totaal: 233 parkeerplaatsen 

Huidige grote parkeerplaats, 233 plaatsen   
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B. Huidige grote parkeerplaats ingemeten door gemeente: 
 
(7x33-5)+18+10+ 5 invaliden = 254 pp + 5 invaliden= 259parkeerplaatsen 
 
Op basis van situatie gemeente (norm een 2,3 breed parkeervak is te smal) 
75.7 / 2,3 breed = 33 parkeerplaatsen (van 5,25 lang) - 5 i.v.m. boom?
(parkeervak is 4.5meterlang?)x 6 = 168 parkeerplaatsen 
75,9 / 2,3 = 33 parkeerplaatsen 
64,1 / 2,5 = 26 parkeerplaatsen 
18 parkeerplaatsen 
5 parkeerplaatsen 
10 parkeerplaatsen 
Totaal: 260 parkeerplaatsen 
 

Huidige grote parkeerplaats 260 plaatsen   
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C1. Oplossing nieuwe situatie, grote parkeerplaats gemeten uit GBKN 
 huidige situatie op basis van norm (2,5 breed parkeervak): 
 
75 / 2,5 breed = 30 parkeerplaatsen (van 5 lang)  1,2 haag met bomen in 
midden x 8 = 240 parkeerplaatsen 
19 parkeerplaatsen 
11 parkeerplaatsen 
12 parkeerplaatsen 
2 parkeerplaatsen 
Totaal: 284 parkeerplaatsen 
 
 
 
 
 
 
 
C2. Oplossing nieuwe situatie, grote parkeerplaats gemeten uit GBKN 
 huidige situatie op basis van norm (2,4 breed parkeervak): 
 
2,4 breed parkeervak dit is naar onze mening minimaal 
77 / 2,4 breed = 32 parkeerplaatsen (van 5 lang)  1,2 haag met bomen in 
midden x 8 = 256 parkeerplaatsen 
19 parkeerplaatsen 
11 parkeerplaatsen 
12 parkeerplaatsen 
2 parkeerplaatsen 
Totaal: 300 parkeerplaatsen  

Nieuwe situatie grote parkeerplaats, 284/300 plaatsen   
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D. Oplossing nieuwe situatie, grote parkeerplaats gemeten uit GBKN 
 huidige situatie op basis van norm (2,5 breed parkeervak): 
 
De tussen rijbanen van 6m naar 5 m (dit is minimale maatvoering bij 2,5 m 
breed vak) en aan de zijkanten langsparkeren inpassen 
67/5,5=+12P  
77/5,5=14P   dit betekend  26 extra parkeerplekken + 284  
Totaal : 310 parkeerplaatsen 

Nieuwe situatie grote parkeerplaats, 310 plaatsen   
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6 COLOFON 
Deze modellenstudie sportpark De Bloemerd zijn in opdracht van de ge-
meente Leiderdorp opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HzA Stedebouw & Landschap 
Postbus 2033 
1620 EA  HOORN 
telefoon: 0229-216757 
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web:  www.hzabv.nl  


