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Toelichting en conclusie 
Scenario’s Speeltuin en multifunctioneel veld 

 
 

In dit document laten wij op hoofdlijnen zien waarom wij in het inrichtingsvoorstel 

wijksportpark Roomburgerpark gekozen hebben voor de verplaatsing van de speeltuin.  

 

In de volgende beknopte studie zijn twee alternatieve scenario’s van het multifunctioneel 

veld vergeleken met het inrichtingsvoorstel. 

Bij de drie scenario’s is aangegeven welke voornaamste consequenties er zijn voor de 

verschillende thema’s die benoemd zijn in het amendement (A.19.0039.1) Een groen, 

ontspannen en sportief Roomburgerpark.  

 

1. het Wijk-Sport-Park als ruimtelijk concept 

2. biodiversiteit & ecologie 

3. klimaatadaptatie 

4. ongeorganiseerde sport 

5. maatschappelijke rol sportverenigingen 

6. ongestoorde parkbeleving 

7. tennis & speeltuin 

8. ontmoeten & recreatie 

 

Uit de vergelijking van de consequenties op de thema’s bij scenario 1 en 2 blijkt dat het 
scenario opgenomen in het inrichtingsvoorstel het beter scoort vooral op de ruimtelijke, 
functionele aspecten van de thema’s. Hiermee bevestigen wij dat het inrichtingsvoorstel de 
meest optimale balans op de thema’s uit het amendement in zich heeft.  
 
 
 
  



3 
 

Scenario 0. 
Speeltuin en multifunctioneel veld volgens het inrichtingsvoorstel 

 

 

 
Ten opzichte van de bestaande situatie heeft de scenario 0 (inrichtingsvoorstel) tot gevolg dat de 
speeltuin moet worden verplaatst.  

Bestaand > Scenario 0. Verbeterd Onveranderd Benadeeld 

Concept Wijk-Sport-Park Openbare toegankelijkheid 
van de sportvoorzieningen 
vanuit het park 

Sportvelden liggen 
gebundeld 

 

Biodiversiteit & ecologie Meer leeftijdsvariatie in 
bomenbestand; meer onder 
beplanting 

Groot deel van het 
park en in ieder 
geval de vijver 
blijft ongemoeid 

Voor de aanleg van 
het hockeyveld 
moeten bomen 
gekapt worden en 
verdwijnt onder 
beplanting  

Klimaatadaptatie Bomen en onder beplanting 
worden toegevoegd. Sloot 
wordt onderbroken/ 
overkluist. 

 Oppervlakte water 
neemt af; hittestress 
neemt toe met 4e 
hockeyveld 

Ongeorganiseerde sport    

Maatschappelijke rol 
sportverenigingen 

   

Ongestoorde parkbeleving Reducerende verlichting en 
geluidsmaatregelen  

 Neemt iets af  

Tennis & speeltuin Groter oppervlak met 
nieuwe eigentijdse inrichting 
speeltuin. Verbindend pad 
tussen tennis, speeltuin en 
hockey. 

Speeltuin vormt 
een groene buffer 
tussen sportvelden 
en park 

Speeltuin verplaatst 

Ontmoeten & recreatie Meer mogelijkheden om te 
ontmoeten door nieuwe 
verbindingen 
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Scenario 1. 
Behoud speeltuin op bestaande positie 

 

 

 

 

Scenario 0. > Scenario 1. Verbeterd Onveranderd Benadeeld 

Concept Wijk-Sport-Park   De speeltuin verliest de 
functie als ruimtelijke en 
groene buffer tussen 
sportvelden en park/vijver 

   Ruimtelijke scheiding tussen 
park en hockeyveld met hoog 
(begroeid) hek 

   Het multi veld ligt verder van 
entree en hoofdroute park 
wordt onderbroken. 

Biodiversiteit & ecologie Er kan meer van de 
bestaande groene zoom 
langs de tennisvelden 
gehandhaafd worden, 
minder versnipperd 
groen.  Sloot wordt niet 
onderbroken/ overkluist. 

 Voor aanleg van het multi 
veld moeten bomen gekapt 
worden; Licht en geluid 
komen dieper in het park, 
dichter bij de vijver en de wijk. 
Minder variatie in 
bomenbestand. 

Klimaatadaptatie Sloot wordt niet 
onderbroken/ overkluist. 

  

Ongeorganiseerde sport    

Maatschappelijke rol 
sportverenigingen 

   

Ongestoorde 
parkbeleving 

  Licht en geluid komen dieper 
in het park en direct naast 
vijver. 

Tennis & speeltuin De speeltuin blijft in 
huidige positie en in 
oppervlak gehandhaafd 

 Kans voor nieuwe eigentijdse 
inrichting aansluitend op park 
niet aan de orde. 

Ontmoeten & recreatie    



5 
 

Scenario 2. 
Speeltuin verschoven op bestaande positie  

 

 

 

 

Scenario 0. > Scenario 2. Verbeterd Onveranderd Benadeeld 

Concept Wijk-Sport-Park   De speeltuin verliest de functie als 
ruimtelijke en groene buffer tussen 
sportvelden en park/vijver 

   Het multi veld ligt verder van entree. 

   Ontbreken verbindend pad tussen 
tennis, speeltuin en hockey. 

   Ruimtelijke scheiding tussen park en 
hockeyveld met hoog (begroeid) hek 

Biodiversiteit & ecologie Sloot wordt niet 
onderbroken/ 
overkluist. 

 Deel van groene zoom rondom 
speeltuin vervalt. Voor aanleg van het 
multi veld moeten bomen gekapt 
worden;  Licht en geluid komen dieper 
in het park, dichter bij de vijver en de 
wijk.  Minder variatie in bomenbestand 

Klimaatadaptatie Sloot wordt niet 
onderbroken/ 
overkluist. 

  

Ongeorganiseerde sport    

Maatschappelijke rol 
sportverenigingen 

   

Ongestoorde parkbeleving   Licht en geluid komen dieper in het park 
en direct naast vijver. 

Tennis & speeltuin Door verplaatsing 
is nieuwe 
eigentijdse 
inrichting 
speeltuin mogelijk 

 Ontbreken verbindend pad tussen 
tennis, speeltuin en hockey. 

Ontmoeten & recreatie   Minder mogelijkheden om te ontmoeten 
door ontbreken verbindend pad 


