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Inleiding 
Voor u ligt het contourenplan buitensportaccommodaties 2018-2028. Het contourenplan is een 

eerste schets voor de toekomstige ontwikkeling en indeling van de sportparken in Leiden. Centraal in 

dit contourenplan staan multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die geschikt zijn voor 

gebonden én ongebonden sporten.   

Het contourenplan volgt uit de analyse naar de staat van het Leidse voetbal die niet los kan worden 

gezien van de buitensportaccommodaties waarop de voetbalverenigingen spelen (gedateerd en niet 

ingericht voor multifunctioneel gebruik). Ook staan de voetbalaccommodaties niet los van de andere 

buitensportaccommodaties in Leiden. Dit contourenplan geeft antwoord op de vraag waar en hoe de 

gemeente verschillende sporten/sportverenigingen wil, kan en gaat faciliteren.  

Proces 
Het contourenplan is een visiedocument; de eerste stap in het proces van de ontwikkeling van de 

buitensportaccommodaties. Na vaststelling van het contourenplan wordt het verder uitgewerkt en 

een kaderbesluit voorbereid. Aan de hand van het kaderbesluit worden gefaseerd per sportpark 

uitvoeringsbesluiten voorgelegd waarbij per sportpark een plan wordt ontwikkeld. In de tussentijd 

wordt veder uitvoering gegeven aan de sportnota.  

Leeswijzer 
Dit document schetst eerst de aanleiding voor een contourenplan buitensportaccommodaties. 

Vervolgens worden de kaders en de reikwijdte toegelicht: Welke bestaande uitgangspunten zijn van 

toepassing en over welke sporten en sportparken hebben we het? En over welke termijn?  

Daarna wordt de ontwikkeling van de buitensportaccommodaties beschreven aan de hand van 

elementen uit de visie voor de komende vijf tot acht jaar. Tevens zal in dit contourenplan de 

verkenning van de toekomstige situatie van de buitensport-accommodaties worden geschetst aan de 

hand van tekeningen in vergelijking met de huidige situatie van de buitensportaccommodaties. 

Hierbij worden ook de specifieke uitgangspunten en de overwegingen benoemd die hebben geleid 

tot de keuze voor de toekomstige situatie per sportpark. 

Aanleiding 
De samenleving verandert en de manier waarop sport en bewegen daarin een plaats heeft, verandert 

mee. Daarnaast zijn er binnen Leiden een aantal ontwikkelingen op sportgebied die de noodzaak 

voor dit contourenplan benadrukken. Deze ontwikkelingen zijn: 

 Overcapaciteit aan voetbalvelden in Leiden; 

 In Leiden is in 2015 een proces gestart door de voetbalverenigingen en de gemeente  tot 

vitalisering van de voetbalsport; 

 Sporten in de lift in Leiden zijn vooral hockey en rugby, beiden hebben behoefte aan meer 

ruimte; 

 Er is een zichtbare disbalans in het gebruik van buitensportaccommodaties in de stad. Waar 

op enkele sportparken er sprake is van intensief gebruik, liggen andere sportparken er 

gedurende lange tijdvakken in de week ongebruikt bij; 
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 Sport raakt meer en meer verweven met andere domeinen in de samenleving. De 

maatschappelijke waarde van sport wordt expliciet onderdeel van beleid, de verbinding met 

het sociaal domein en het onderwijs wordt daarmee versterkt; 

 Leiden maakt werk van duurzaamheid. Gezien het feit dat de gemeente de 

sportaccommodaties zelf beheert, impliceert dat een hoge ambitie in de verduurzaming van 

de sportaccommodaties; 

 De behoefte om te sporten en bewegen blijft onverminderd hoog, de manier waarop daar 

invulling aan wordt gegeven verandert. Er dienen zich in een hoger tempo dan voorheen 

nieuwe sporten aan. Het traditionele verenigingsmodel staat onder druk en er is een 

duidelijke trend van meer zelfgeorganiseerde sport; 

 Sporters verwachten een hogere kwaliteit van sportverenigingen. Dat vraagt van 

sportverenigingen om zich te professionaliseren, zich te verbreden zowel in schaalgrootte als 

in functie (omni-sportverenigingen).  

Kaders en reikwijdte contourenplan  
Voor de totstandkoming van de visie op buitensportaccommodaties zijn de volgende kaders 

gehanteerd: 

Sportnota als vertrekpunt 

In de sportnota Verleiden tot bewegen is de doelstelling opgenomen dat de gemeente ernaar streeft 

om zoveel mogelijk Leidenaren aan het sporten en bewegen te krijgen en dat zij zorgt voor sterke 

sportinfrastructuur met voldoende en kwalitatief goede voorzieningen waarin vitale verenigingen 

sportief en maatschappelijk van waarde zijn. 

Leiden zorgt voor voldoende sportareaal 

Het tijdig inspelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen in relatie tot sport en bewegen is 

voor een gemeente alleszins complex. Dat geldt ook voor ruimtelijke ontwikkelingen die aan het 

sportareaal raken. Het uitgangspunt voor de toekomstige buitensportaccommodaties is dat Leiden 

blijft borgen dat er voldoende sportareaal in de stad beschikbaar is. Dit kan betekenen dat als er 

overwegingen zijn om sportareaal ruimtelijk anders in te vullen, er areaal elders in de stad 

gecompenseerd zal worden.  

Toekomstvisie Leidse regio 

De gemeenten in de Leidse regio vormen gezamenlijk één stedelijk gebied. Regionaal stemmen we 

de ontwikkeling en spreiding van sportvoorzieningen af. Samen met buurgemeenten ontwikkelen we 

een regionale visie op vitaliteit en gezondheid.  

Uitgangspunt proces Voetbal Vitaal: effectiever gebruik    

De raad heeft begin 2017 de volgende voorwaarden voor Leidse voetbalclubs vastgesteld om te 

komen tot vitale voetbalsport in Leiden: 

 Geen betalingsachterstand bij de gemeente 

 Een vereniging met een minimum ledenaantal van 450 spelende leden 

 In alle jeugdcategorieën minimaal één team/elftal kunnen formeren 

Het doel is om te komen tot een vitaal voetbalklimaat. Bovendien kan hierdoor effectiever met de 

beschikbare ruimte worden omgegaan op de sportparken waar wordt gevoetbald. 
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Reikwijdte qua sporten 

Het gaat in dit contourenplan om de buitensporten voetbal, rugby, hockey en korfbal. Hieronder 

wordt ingegaan op de specifieke situatie per sport in de stad: 

Voetbal 

Leiden telt meer voetbalvelden dan waar verenigingen op basis van hun ledenaantallen behoefte aan 

hebben. Daardoor staan  op verschillende trainingsavonden en de zondag complexen nagenoeg leeg. 

De KNVB geeft aan dat zij  de vrijdagavond en de zondag meer wil gaan gebruiken om de druk op het 

zaterdagvoetbal, die er nu landelijk heerst, te verlichten. In dit contourenplan wordt rekening 

gehouden met deze toekomstige ontwikkeling binnen de KNVB voor wat betreft het aantal te 

bespelen velden in de toekomst.  

Korfbal 

De afmetingen van de korfbalvelden buiten zijn verkleind, daardoor is er minder ruimte nodig voor 

dezelfde hoeveelheid velden. Buitenkorfbal heeft een beperkt seizoen, de huidige clubgebouwen 

worden deels gebruikt voor kinderopvang maar blijven deels ook langere tijd ongebruikt. 

Rugby 

Rugby vertoont landelijk gezien een stijgende trend, zo ook in Leiden. DIOK heeft met 533 leden een 

te krappe accommodatie, zowel in het aantal speelvelden als wel in de club en kleedaccommodatie. 

DIOK heeft volgens de Rugbybond behoefte aan 3 rugbyvelden. 

Hockey 

Hockey bevindt zich op het sportcomplex Roomburg en moet jaarlijks vele jeugdleden afwijzen 

vanwege het gebrek aan velden. In de vigerende sportnota (2012) is vastgelegd dat uitbreiding van 

het aantal hockeyvelden binnen het bestaande sportareaal gerealiseerd moet worden.   

Reikwijdte qua sportparken 

Bovenstaande sporten zijn in de huidige situatie gehuisvest op de volgende sportparken:  

 Sportcomplex Morskwartier: 

o sportpark Morskwartier 

o sportpark Morskwartier I 

o sportpark Morskwartier II 

 Sportcomplex Kikkerpolder:  

o sportpark Kikkerpolder I 

o sportpark Kikkerpolder II 

 Sportpark Noord 

 Sportpark Boshuizerkade 

 Sportpark De Vliet 

 Sportpark Montgomery 

 Sportpark Saffierstraat  

 Sportpark Zoeterwoudsesingel (Cronesteijnkade) 

 Sportpark Roomburg. 
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De volgende ontwikkelingen vallen buiten de reikwijdte van dit contourenplan maar zijn er wel op 

van invloed: 

 Het nieuw te bouwen Combibad is gesitueerd krijgt een plek op sportpark De Vliet net als de 

nieuwe ijsbaan. De 3 Octoberhal wordt op termijn afgestoten; 

 Op sportpark Boshuizen wordt een 4de veld aangewezen als bouwlocatie voor de topsporthal. 

Tijdpad 
Dit contourenplan omvat de visie op de ontwikkeling van buitensporten en de ruimtelijke 

consequenties voor de buitensportaccommodaties. Voor de implementatie van deze visie naar 

uitvoering wordt een periode van 5-8 jaar voorzien. Het transformeren van de traditionele 

(voetbal)sportparken naar moderne multifunctionele (wijk)sportparken is een proces van meerdere 

jaren dat afhankelijk is van veel factoren zoals fusieprocessen van verenigingen, ruimtelijke 

ordeningstrajecten, inventarisatie van investeringsmogelijkheden en beheerprocessen. 
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Visie op ontwikkeling buitensportaccommodaties 2017 - 2025 
In dit hoofdstuk wordt de visie uitgewerkt op basis waarvan de gemeente Leiden de ontwikkeling van 

de buitensportaccommodaties de komende 5 tot 8 jaar ter hand wil nemen. 

Bij de ontwikkeling van een contourenplan is het van belang om te werken vanuit onderstaande 

elementen die de buitensportaccommodaties toekomstbestendig maken en die rekening houden 

met de huidige ontwikkelingen op sportgebied in Leiden.  

Intensivering gebruik sportparken (in weekenden en overdag) 
Gezien de toenemende maatschappelijke waarde van sport en bewegen wil Leiden zich ten doel 

stellen om zeven dagen per week van ’s morgens tot ’s avonds activiteiten plaats te laten vinden op 

de sportparken. Dit kan worden bereikt door het gebruik van de sportparken te optimaliseren, door 

het organiseren van meer activiteiten en/of sportevenementen en door het aantrekken van nieuwe 

gebruikers. Daarmee worden verschillende sport- en kunstgrasvelden op de sportparken in Leiden 

intensief gebruikt en wordt ruimte ingepland voor nieuwe (sport- en beweeg)activiteiten. 

Uitgangspunt is de bespeling op de sportparken meer te verdelen over het weekend en het 

tegengaan van leegstand van de sportparken op dagen door de week. 

Kijken we naar de ruimtelijke ingrepen, dan is er vooral op het gebied van ongeorganiseerd gebruik 

(hardlopen, skeeleren, bootcamp, nordic walking, buurtsport, basketbal 3x3) veel te winnen. Bij de 

sportprogrammering wordt dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met het versterken van de 

binding met de omliggende wijken. Het is de bedoeling dat straks zoveel mogelijk inwoners van die 

wijken hun weg vinden naar de sportparken. Daarnaast zal ingespeeld worden op actuele trends en 

ontwikkelingen. De realisatie van multifunctionele gebouwen waarin ruimte wordt gecreëerd voor 

functies die ook voor gebruik overdag van de sportaccommodaties kunnen zorgen is daarbij van 

groot belang. Dit heeft als consequentie dat de huidige bestemming van sportparken zal dienen te 

worden gewijzigd, bijvoorbeeld om ook commerciële sport op de gemeentelijke sportparken, zoals 

commerciële fitness en dansscholen te kunnen faciliteren. 

Multifunctionele sportparken met multifunctionele velden 
De sportparken worden zoveel mogelijk waar het kan multifunctioneel gebruikt voor zowel 

gebonden als ongebonden sporten. Verder zal afhankelijk van de soorten sporten op de sportparken 

geïnventariseerd worden in hoeverre multifunctionele sportvelden aangelegd kunnen worden die 

voor verschillende sporten gebruikt kunnen worden. Voorbeeld hiervan is een combinatieveld 

rugby/voetbal. 

Voor het spelen van voetbalwedstrijden is het niet van belang of er  gras- of kunstgrasvelden 

aangelegd worden. Het gebruik van kunstgras is onderwerp van discussie. Leiden houdt zich aan de 

strengste normen die momenteel in Brussel worden opgesteld. Kunstgras heeft daarentegen een 

veel grotere trainingsmogelijkheid en krijgt daarom in het kader van de efficiënte en continue 

bespeelbaarheid de voorkeur. Dat willen we op verschillende manieren vorm geven: 

1. Het weer in balans brengen van het aanbod van en de behoefte aan voetbalvelden. 

2. Door te investeren in de aanleg van kunstgras, zodat er (bijna) altijd gesport (getraind)  kan 

worden en afgelastingen tot een minimum beperkt worden.  
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Sportparken onderdeel laten zijn van de buurt waar het gesitueerd is 

(wijksportparken) 
Een wijksportpark heeft een functie te vervullen voor de georganiseerde sport, maar heeft daarnaast 

ook een bredere functie in de buurt, door onder meer multifunctioneel gebruik en recreatief 

medegebruik. De wijksportparken zijn centrale ontmoetings- en ontspanningsplekken in de wijk, die 

breed toegankelijk zijn. Kenmerken van een wijksportpark zijn: 

 Ligt centraal in de wijk en is goed toegankelijk voor mensen uit de buurt 

 Is openbaar en zichtbaar 

 Herbergt maatschappelijk voorzieningen zoals fysiotherapie en andere (para)medische 

voorzieningen 

 De velden en accommodaties kunnen gebruikt worden door derden 

 Stimuleert multifunctioneel ruimtegebruik 

 Maakt commerciële sport mogelijk 

 Nodigt uit voor sportbeoefening door de jeugd en ouderen 

 Faciliteert ook ongeorganiseerde sport en ontspanning 

 Biedt ook ruimte aan andere functies die de samenhang in de wijk versterken, zoals 

(buitenschoolse) kinderopvang, buurtactiviteiten, repetitieruimten voor verenigingen 

 Goed verbonden met onderwijs 

 Ruimte voor kleinschalige commerciële voorzieningen zoals bijvoorbeeld fitness en 

klimwanden 

 Eén of meerdere (club)gebouwen per wijksportpark 

Vergroten toegankelijkheid sportparken, creëren open karakter 
De sportparken worden zoveel als mogelijk toegankelijk gesteld om te kunnen sporten door 

verschillende doelgroepen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het creëren van een open 

karakter per sportpark waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijk hekwerk en veel (openbaar) 

groen rondom de sportparken.  

Per wijk wordt bezien in welke mate een sportpark een openbaar karakter kan hebben en wat 

daarvoor nodig is. Voor het creëren van openbare sportparken denken wij na over een effectieve 

vorm van toezicht.  

Functiemenging gebouwen (met mogelijkheden aanpassing 

bestemmingsplan) 
De gebouwen die nieuw gerealiseerd worden op de sportparken dienen zoveel mogelijk qua functies 

gemengd te zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om naast de reguliere verenigingen ook bijvoorbeeld 

een fysiopraktijk, dans- en balletschool, buitenschoolse opvang of hardloopclub in de nieuwe 

gebouwen te realiseren waardoor er multifunctionaliteit ontstaat. Ook een catering bedrijf in de 

kantine als commerciële partij zou een mogelijkheid moeten kunnen zijn. Aanpassing van het 

bestemmingsplan waar het sportpark gesitueerd is, is hiervoor vaak wel nodig omdat een 

clubgebouw dan ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden dan alleen voor sport.  



9 
 

Geborgde veiligheid, goede bereikbaarheid 
Op de sportparken dient veiligheid voor de sporters en bezoekers voorop te staan. De veiligheid 

wordt gewaarborgd door huisregels per sportpark, een effectieve vorm van toezicht waar nodig en 

sociale controle. De bereikbaarheid wordt verbeterd via zichtbare bewegwijzering, aansluiting waar 

het kan bij buslijnen en het creëren van overzichtelijke en uitnodigende ingangen op de sportparken. 

In de nieuwe planen houden wij rekening met de parkeernormen. Principes van zicht en licht die 

bijdragen aan het gevoel van veiligheid zullen toegepast worden. Hierbij moet gedacht worden aan 

openheid, lage bosschages, geen donkere hoeken en licht met detectie sensoren. 

Duurzaamheid 
Bij de nieuwe ontwikkeling van de sportparken wordt waar het kan aangesloten bij het Programma 

Leiden Duurzaam 2030 op het gebied van energie, duurzaam ondernemen, biodiversiteit, 

afvalstroming, duurzaam mobiliteit en klimaatadaptatie. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van 

LED-verlichting in de lichtmasten, gebruik van zonnepanelen op de (club)gebouwen of gerichte 

gescheiden afvalstromen.  Ook kan hier gedacht worden aan gebruik van oppervlakte water voor het 

bewateren van de sportvelden. 

Passende beheer en exploitatievorm sportparken 
Om vitale sportparken op een multifunctionele en ondernemende manier met functiemenging te 

exploiteren wordt nagedacht over nieuwe beheer- en exploitatievormen die passend zijn. 

Conclusie 
Leiden streeft in de ontwikkeling van buitensportaccommodaties naar een situatie van 

multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die nadrukkelijk verbonden zijn met stad en wijk. 

Er is behoefte aan een andere indeling van de sportparken en aan vernieuwing van de velden en 

opstallen. De gedateerde buitensportaccommodaties en veranderende behoefte vragen om 

investeringen. Dit contourenplan omvat de kaders en de visie op basis waarvan deze ontwikkeling ter 

hand wordt genomen. 
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Huidige situatie sportparken 
 

Sportcomplex De Mors 

 2 x kunstgrasveld 

 2 x half kunstgrasveld 

 7x grasveld 

 

Verenigingen 

 RKSV DoCoS 

 FC Rijnland 

 vv Leiden 

 RC DIOK 

 

  



11 
 

Sportcomplex Kikkerpolder 

 3 x grasveld 

 3 x kunstgrasveld 

 1 x ½ kunstgrasveld 

 1 x 1,5 kunstgrasveld (honk/soft/voetbalveld) 

Verenigingen 

 UVS 

 Lugdunum 

 LSVV 

 Bientot 

 

 

  



12 
 

Sportpark Boshuizerkade 

 2 x grasveld 

 2 x kunstgrasveld 

Verenigingen 

 FC Boshuizen 

 GOL Sport 
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Sportpark De Vliet 

 4 x grasveld 

 1 x kunstgrasveld 

Vereniging 

 Leidsche Boys 

 Voorheen GHC 
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Sportpark Noord 

 2 x kunstgrasveld (waarvan 1 wetraveld) 

 1x grasveld 

 3x kunstgrasveld korfbal 

Verenigingen 

 Roodenburg 

 Pernix 
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Sportpark Roomburg 

 3 kunstgrasvelden hockey 

Vereniging: 

 Hockeyclub Roomburg 

Sportpark Saffierstraat 

 3 grasvelden korfbal 

Vereniging: 

 Crescendo 

Sportpark Montgomery 

 1 grasveld korfbal 

 2 kunstgrasvelden korfbal 

 1 American Football field (veld) 

 1 Handbalveld (asfalt) 

Verenigingen: 

 KZ Danaiden 

 Lightning Leiden 

 Saturnus 

Zoeterwoudsesingel 

 2 kunstgrasvelden korfbal 

Vereniging 

 Trigon 
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Toekomstige situatie sportparken 
Let op: de gepresenteerde kaartbeelden zijn ter illustratie; zo zou een sportpark eruit kunnen komen te zien. 

Op de kaartbeelden zijn de bestaande clubgebouwen van verenigingen niet ingetekend. Wij hebben 

deze kaartbeelden opgesteld op basis van onze uitgangspunten, waaronder een multifunctioneel 

bouw waarin meerdere gebruikers kunnen worden geaccommodeerd. Hiermee wordt de 

beschikbare ruimte efficiënter gebruikt. Dat geldt ook voor de 3Octoberhal. Door de 3Octoberhal 

niet in te tekenen wordt zichtbaar dat we tot een veel doelmatigere en efficiëntere inrichting van 

sportcomplex De Mors kunnen komen. De nieuwe topsporthal biedt -voor de goede orde- voldoende 

vervangende ruimte om op termijn de 3Octoberhal te sluiten.  

Dit betekent niet automatisch dat bestaande clubgebouwen bij herontwikkeling van een sportpark 

allemaal worden afgebroken. Per sportpark bezien wij wie de gebruikers zijn, of en hoe zij een plek 

kunnen krijgen in een multifunctionele accommodatie of dat er redenen zijn om voor meerdere 

accommodaties te kiezen (bijvoorbeeld omdat het sportpark te groot is voor een multifunctionele 

accommodatie of dat een bestaande accommodatie nog in goede staat verkeert). Wij streven er 

echter naar alle gebruikers onder te brengen in een multifunctionele accommodatie per sportpark.  

Op de kaarten zijn voorts nog niet op alle sportparken faciliteiten voor ongebonden sporters 

ingetekend. Het uitgangspunt is wel dat deze op alle (wijk)sportparken een plek krijgen.  

Constateringen huidige situatie sportparken: 
 Overschot aan voetbalvelden 

Uit het project Voetbal Vitaal is naar voren gekomen dat er momenteel een overschot is van 

minimaal 5 voetbalvelden in Leiden. 

 Tekort aan rugbyveld(en) 

Rugbyclub DIOK heeft een tekort aan 1 rugbyveld. 

 Tekort aan hockeyvelden 

Hockeyclub Roomburg heeft te maken met wachtlijsten en moet kinderen afwijzen. Hockeyclub 

Roomburg bezint zich op de huidige situatie: Of groei op sportpark de Vliet of blijven op sportpark 

Roomburg 

 Concentratie korfbalaccommodaties mogelijk 

Vanwege de nieuwe verkleinde afmetingen van korbalvelden, passen er meer korfbalvelden op 

dezelfde locatie. Hierdoor kunnen de korfbalaccommodaties meer geconcentreerd worden in Leiden. 

Specifieke uitgangspunten voor toekomstige situatie sportparken Leiden 
 Vitale voetbalverenigingen blijven waar ze nu zitten.  

 Alleen DoCoS is op dit moment vitaal (geen schulden, voldoende jeugdleden en omvang) 

 DoCoS is gevestigd op sportpark De Mors 

 Uitgangspunt is daarmee dat DoCoS blijft waar ze nu zit en hiervandaan wordt vanuit 

contourenplan verder geredeneerd. Hierdoor wordt sportpark De Mors het vertrekpunt 

voor toekomstige indeling sportparken in het contourenplan. 

 Voetbal op sportpark De Vliet verdwijnt 
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 Het inkrimpen van de voetbalsport begint op Sportpark de Vliet: GHC bestaat niet meer 

en Leidsche Boys bevindt zich in een verouderde accommodatie.  

 Binnen het kader van Voetbal Vitaal voert Leidsche Boys nu gesprekken met andere 

voetbalverenigingen op andere sportparken om tot samenwerking te komen. 

 Voetbal heeft minder ruimte nodig in Leiden en sportpark De Vliet kan voor andere 

sporten worden gebruikt nu GHC weg is op sportpark De Vliet en Leidsche Boys zich wil 

aansluiten bij een andere voetbalvereniging op een ander sportpark. 

 Er wordt voor bespeling uitgegaan van wedstrijdbehoefte en niet van trainingsbehoefte 

 Om te voorzien in trainingsbehoefte is kunstgras nodig waarop meer gespeeld kan 

worden. Efficiënt gebruik van de velden is het uitgangspunt. 

 Ruimte voor groei zit niet alleen in uitbreiding van hoeveelheid en type velden, maar vooral 

in verschuiving van momenten waarop velden worden gebruikt. 

 Uitgangspunt is dat er geen velden worden aangelegd voor alleen maar zaterdag gebruik. 

Dit is ook de lijn die de KNVB momenteel in zet door in de toekomst ook gebruik van 

voetbalvelden op vrijdagavond en zondag in te stellen. De gemeente Leiden wil 

aansluiten op deze nieuwe beleidslijn van de KNVB door gebruik van de velden ook te 

stimuleren op vrijdagavond en zondag. Dit is een omslag in denken en vraagt het nodige 

van verenigingen, maar op die manier kan er meer gebruik worden gemaakt van de 

voetbalvelden dan nu het geval is.   

 Leiden zorgt voor voldoende sportareaal 

 Een sportpark telt minimaal 3 voetbalvelden  

 Gemeente stelt voorwaarde van 450 spelende leden en moet 450 spelende leden ook 

kunnen faciliteren op 1 locatie, dus minimaal 3 velden.  
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Sportcomplex De Mors 

 6 voetbalvelden 

 2 rugbyvelden (1 groot en 1 klein) 

 1 combinatieveld voetbal/rugby 

 1 multifunctioneel veld (eventueel met korfbal in te vullen) 

Verenigingen 

 DoCoS 

 vv Rijnland 

 vv Leiden 

 (Leidsche Boys) 

 DIOK 

 

Overwegingen: 

 Oplossing voor groei DIOK ligt op sportpark De Morsch 

 DoCoS is vitaal en blijft op sportpark De Morsch 

 FC Rijnland en VV Leiden zetten stappen om vitaal te worden (betalingsregeling en 

voornemen tot fusie). Voorkeur is om deze twee verenigingen op sportpark De Morsch te 

behouden. 

 Er worden 6 kunstgrasvelden voetbal gerealiseerd 

 DIOK heeft te weinig velden (nu 2, behoefte aan 3) 

 DIOK op de Morsch behouden: 

 Besturen van DIOK en DoCoS hebben intentie tot fusie uitgesproken 

 Verhuizing naar sportpark Boshuizerkade of sportpark Noord past ruimtelijk niet 

 Verhuizing naar sportpark De Vliet heeft ruimtelijk niet de voorkeur en zorgt er bovendien 
voor dat er geen ruimte is voor faciliteren van de ruimtevraag van hockey  
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Sportcomplex Kikkerpolder 

 7 voetbalvelden 

 ruimte voor ongebonden sporten 

Verenigingen 

 UVS 

 Lugdunum 

 LSVV 

 Bientot 

 

Overwegingen: 

 Anders dan UVS scoort vv Lugdunum nog geen voldoende op het vitaliteitscriterium 

‘voldoende leden’. VV Lugdunum werkt hieraan. 

 Behoefte aan velden voor UVS, Lugdunum (groei), LSVV is 7 velden.  
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Sportpark Boshuizerkade 

 3 voetbalvelden 

Verenigingen 

 FC Boshuizen 

 GOL Sport 

 (Leidsche Boys) 

 

Overwegingen: 

 1 veld wordt ingezet ten behoeve van (top)sporthal. Aandachtspunt is waar nog een 

hoofdveld gerealiseerd kan worden. 

 Daarmee resteren nog 3 voetbalvelden. 

 Op dit moment onduidelijk waar Leidsche Boys naar toe wil (uit zichzelf/of fusie met andere 

vereniging op ander sportpark) 
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Sportpark De Vliet 

 5 hockeyvelden 

Vereniging 

 Hockeyclub Roomburg 

 

Overwegingen: 

 Voetbalvereniging GHC bestaat niet meer 

 Leidsche Boys wil zich aansluiten bij andere vereniging op ander sportpark 

 Door wegvallen GHC en aansluiting Leidsche Boys bij andere voetbalvereniging op ander 

sportpark is er geen voetbalclub meer op sportpark De Vliet, waardoor dit sportpark en deze 

velden voor andere sport gebruikt kunnen worden. 

 Hockeyclub Roomburg heeft nu 3 velden wat ontoereikend is om te groeien 

 Potentiële leden vanuit Leiden gaan naar hockeyverenigingen in de regio 

 Om groei hockeyclub Roomburg te faciliteren is behoefte aan 5 velden 

 Die ruimte kan alleen gevonden worden op sportpark De Vliet: 

 Op huidige locatie sportpark Roomburg is geen ruimte voor een 4e veld (gemeenteraad 

heeft zich daar twee jaar geleden over uitgesproken)  

 Op Trigon locatie moeten te veel aanpassingen gerealiseerd worden om een hockeyveld 

te laten passen. Daarmee vervalt Trigon locatie als keuzemogelijkheid.  

 Voor de huurders van jeugddorp zullen passende oplossingen gevonden worden, één van 

de mogelijkheden zou kunnen zijn een plaats in de nieuwe MFA of de al bestaande. 
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Sportpark Noord 

 3 voetbalvelden 

 3 korfbalvelden kunstgras 

 Ruimte voor ongebonden sporten 

Verenigingen 

 LV Roodenburg 

 Pernix 

 

Overwegingen: 

 LV Roodenburg heeft op dit moment 2 velden nodig (er liggen nu 3 velden) 

 Als LV Roodenburg voldoet aan minimaal aantal eisen voor vitaliteit, dan 2 tot 3 velden 

nodig.  

 Aan de hand van het uitgangspunt ‘Leiden zorgt voor voldoende sportareaal’ gaan we geen 

veld verwijderen 

 3 velden blijven behouden 
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Sportpark Roomburg 

Nader in te vullen als hockeyclub Roomburg verhuist naar sportpark De Vliet. 

Sportpark Montgomery 

 Korfbal: 3 velden (2x kunstgras, 1x grasveld) 

Verenigingen 

 KZ Danaiden 

 Crescendo 

Sportpark Zoeterwoudsesingel 

Mocht Sporting Trigon fuseren met een andere vereniging en de stadstuinen zijn (gedeeltelijk) te 

verplaatsen dan wel in te dikken, dan is ontstaat er ruimte voor het realiseren van een extra 

hockeyveld. Parkeren in de buurt is en blijft een aandachtspunt. 

 Korfbal: 2x kunstgrasveld 

Vereniging 

 Sporting Trigon 

Sportpark Saffierstraat  

Crescendo beraadt zich op haar toekomst. Sportpark Saffierstraat komt op termijn mogelijk te 

vervallen.  

 

Bijlage I: Eerste verkenning functiemenging gebouwen en wijziging bestemmingsplannen 

 


