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Evaluatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ 
 
De W4 Ontwikkelingslocatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ betreft de inrichting 

van een gebied ten midden van de woonlocatie ’t Heerlijk Recht; de oppervlakte van het terrein waar 

oorspronkelijk een tennispark zou komen (Kleine Zandput), de Groene Scheg en het Speelbosje. 
 
Aanleiding 

Op 13 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp besloten het tennispark, gevestigd aan de 

Hoogmadeseweg, niet te verplaatsen naar de Kleine Zandput in 't Heerlijk Recht. De werkzaamheden 

aan de tennishal en tennisbanen voor Stichting Tennishal de Munnik en LTC de Munnik zijn eind 2007 

stilgelegd als gevolg van zettingsproblemen. Hierdoor was het niet mogelijk de bouw van het tennispark 

op de Kleine Zandput te hervatten. Dit betekende dat de Kleine Zandput een andere invulling moest 

krijgen. De gemeenteraad heeft op 15 februari 2010 besloten om samen met bewoners te kijken naar de 

mogelijkheden voor en te komen tot een nieuwe inrichting van de Kleine Zandput. In de maand mei van 

dat jaar startte hiervoor een interactief participatietraject.  

 

Doelstelling 

In coproductie met de omwonenden een ontwerp voor de inrichting van de Kleine Zandput te realiseren 

met als resultaat een park dat binnen het budget en in coproductie met de omwonenden wordt 

gerealiseerd. 

 
Resultaat 

 De gemeente heeft, in afwachting van een besluit over een definitie eindbestemming, in 2009 

besloten het bouwterrein van het tennispark te ontmantelen, te egaliseren en in te zaaien met gras.  

 De inrichting van de Kleine Zandput is succesvol in coproductie tussen de burgers en de gemeente 

ontworpen. De keuze tussen twee door bewoners gemaakte schetsontwerpen is begin februari 2011 

via een stemming door de bewoners bepaald. Het winnende ontwerp ‘De Groene Schans’ is 

uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (conform besluitvorming Raad april 2011) en in maart 2012 

gepresenteerd tijdens een bewonersavond. 

 Het bestek is gemaakt in de 1
e
  helft van 2012. De aanbesteding van het ontwerp 'de Groene Schans' 

heeft op 26 juli 2012 plaatsgevonden. Er is een aanbestedingsvoordeel van ongeveer € 240.000,- 

behaald. 

 In het ontwerp van het park is rekening gehouden met het risico van de ondergrond. Om zo min 

mogelijk last te hebben van eventuele zettingen liggen het voetbalveld en het basketbalveld daarom 

op de betonvloer die reeds gemaakt was voor de beoogde tennishal.  

 De oplevering van het park heeft op 18 april 2013 plaatsgevonden en op 13 juni 2013 is het park 

feestelijk geopend. 

 De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden na de onderhoudsperiode van de groenvoor-

zieningen (april 2014). 

 In de loop van 2013 kwamen er klachten over waterschade en wateroverlast bij de woningen aan de 

Doeszijde in Mauritskwartier. Na onderzoek zijn preventief maatregelen in de openbare ruimte 

getroffen. Hierna kwamen er ook meldingen vanuit de Windrust met wateroverlast op straat. Hier 

zijn in 2014 maatregelen voor getroffen. Ook voor de Warmoesland is de situatie bekeken maar geen 

aanwijzingen voor overlast gevonden. De gemeente is inmiddels door enkele bewoners aansprakelijk 

gesteld, de zaak wordt nu door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente behandeld. 

 Het afsluiten van het investeringsproject ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ is nu 

mogelijk per 31-12-2014. 

 

 

 

 



Bijlage 6 – Evaluatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ GIG2015 

Financiën 

Het W4-Ontwikkelingsproject wordt afgesloten met een nadelig resultaat van -/- € 3.229.821,- (netto 

contante waarde 01-01-2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit een voordeel van € 122.126,-. Dit 

komt doordat een aantal posten nu kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat: 

+/+  €          81.026 Vrijval prognose woonrijpmaken.

+/+  €          11.450 Vrijval prognose plankosten.

+/+  €          29.650 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €        122.126 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Mauritskwartier – Groene Scheg + Kleine Zandput was een voorziening getroffen. Aangezien 

het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn niet verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie. Het project was 

namelijk al in 2014 nagenoeg afgerond, waardoor er geen algemene kosten voor W4 voor dit project 

zijn gemaakt. 

 

Het resultaat komt ten laste van de bestemmingsreserve W4 (zie de vertrouwelijke bijlage 2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 

 


