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Inleiding
Eind juni zijn we een petitie begonnen voor 1 groot centraal urban sportpark in Leiden. Want
zo’n park hebben we niet, terwijl skateboarden, BMX’en, freerunnen, inline skaten, boulderen
en andere “nieuwe sporten” de laatste 10 jaar enorm in opkomst zijn. Komend jaar maakt skateboarden en BMX’en zelfs hun debuut op de Olympische Spelen!
Leiden telde tot voor kort 4 skateparken. Daarvan is de helft afgebroken. De 2 overgebleven
parkjes die samen slechts 1/10 deel van een voetbalveld beslaan, worden zo druk bezocht dat
het niet meer veilig is om je sport te beoefenen en de staat van onderhoud laat ook te wensen
over. De hoogste tijd dus dat de gemeente Leiden “het nieuwe sporten” meer ruimte geeft! Eén
groot centraal urban sportpark draagt hieraan bij!
Het “nieuwe” sporten - ook wel “urban sports” genoemd - is meer dan traditioneel sporten; het
is een way of life, het is cultuur. Urban sports zijn bovendien goedkoop: geen lidmaatschapsgeld, geen speciaal outfit. Het is flexibel: je kunt het doen wanneer je wilt. Het is sociaal: je doet
het alleen of met anderen, er is altijd wel iemand.
Uit onderzoek blijkt dat traditionele sporten te veel tijd in beslag nemen. Daarom sporten
steeds meer mensen individueel buiten verenigingen. In Nederland zijn dat er momenteel 8,2
miljoen en dit cijfer groeit met de dag. Deze toename loopt parallel met een maatschappij die
steeds individualistischer wordt en spoort met de wens van sporters naar meer flexibiliteit en
het steeds grotere belang van gezondheid die hen motiveert om te sporten en te bewegen. We
kunnen dus niet meer om het nieuwe sporten heen: skaters, BMX’ers, freerunners zie je overal!
De local skateshop Wood be Hero geeft skatelessen in de regio en alleen al dit jaar hebben zij
ruim 300 jongeren én volwassen lesgegeven, zelfs in de jeugdgevangenis in Sassenheim. De
clinics die ze aanbieden in het Schoolsportprogramma en bij SOL zaten binnen no time vol. De
inschrijvingen voor komend jaar stromen al binnen, er zijn zelfs wachtlijsten. Het Leidse zomerkamp van ProSkaters was in februari al uitverkocht! Door de enorme vraag hebben ze het aantal
beschikbare plekken verdubbeld.
Leiden, de enige Nederlandse stad waarvan 20% van haar inwoners jonger is dan 20 jaar, heeft
dus hard een sportvoorziening als een urban sportpark nodig! Zo’n park biedt de stad bovendien veel voordelen op diverse domeinen:
- Op het sport- en cultureel domein: het nieuwe activiteitenaanbod stimuleert een gezonde,
actieve leefstijl en meedoen in de samenleving. Deze sporttrend biedt een uitgelezen kans om
doelgroepen te bereiken die niet altijd even gemakkelijk te bereiken zijn voor de gemeente.
- Op het sociaal en maatschappelijk domein: de urban scene bereikt nieuwe doelgroepen en
vormt een community die werkt aan weerbare en initiatiefrijke mensen. Ze draagt bij aan kwaliteiten als zelfredzaamheid, ondernemerschap en talentontwikkeling.
- Op het ruimtelijk domein: een urban sportpark is goedkoper dan andere sportvoorzieningen.
Helemaal als de locatie al vanaf het ontwerpproces bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk
wordt ingericht. De stad als playground voegt waarde toe aan de openbare ruimte.
- Op het economisch domein: urban culture is een creatieve en artistieke lifestyle die gebaseerd is op learning by doing, ondernemerschap en innovatie. De urban scene voegt nieuwe
activiteiten toe aan het stadsleven, het bindt jongeren aan de stad en door het hippe imago
creëert de urban scene ook economische meerwaarde bij gebiedsontwikkeling.
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Wat de gemeente Leiden misschien spannend vindt, is dat urban sports zich anders organiseren dan traditionele sporten, zoals hockey of voetbal. De enige vereniging die skateboarden
kent, is namelijk het skateboard, verder maakt het niet uit wie je bent of wat je bent, zolang je
maar skate! De Skateboard Federatie Nederland (SFN)
is zich hiervan bewust en de federatie is daarom meer dan bereid ons te helpen met het oprichten van zo’n outdoor sportvoorziening. We hebben al overleg gehad en ons is al verteld dat we
rekening moeten houden met de volgende driehoek: hardware, software en orgware.
Hardware
Het urban sportpark moet worden ingericht, zodat het een bruikbaar en duurzaam park wordt.
Er moet een onderhoudsplan komen, een toiletvoorziening, een bezemkast, evt. verlichting,
bankjes, prullenbakken, een overkapping, zodat bij slecht weer ook gesport kan worden. Zowel
de SFN als wij kennen de partijen die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Zij weten als geen
ander rekening te houden met de wensen van de gebruikers en die van de gemeente.
Software
Als er een afdoende park is neergezet dan zal het park ook gebruikt gaan worden voor het
organiseren van leuke dingen, zoals events, wedstrijden en lessen voor jong en oud. Het zal
een creatieve ontmoetingsplaats worden voor ongebonden sporters, ongeacht achtergrond en
afkomst. Het park zal tevens een regionale functie gaan krijgen: urban sporters vanuit de gehele regio zullen tot deze outdoor sportaccommodatie worden aangetrokken. De SFN heeft deze
programmering al op de plank liggen.
Orgware
De bemensing van deze sportvoorziening is minstens zo belangrijk! De Leidse skateboarders
roepen een stichting in het leven, zodat zij eventueel het schoonhouden van het park op zich
kunnen nemen. De SFN ontwikkelt momenteel een young leaders program om skateboarders
andere skaters te kunnen coachen, om de onderlinge verbinding van deze vrije sporters te versterken. De SFN is immers toegetreden tot de NOC*NSF.
En wat moet dat allemaal gaan kosten? Omdat we het hebben over een volwaardige outdoor
sportvoorziening zoals een hockey- of een voetbal moet er rekening worden gehouden met
een aanzienlijke investering. Er kan pas een sluitende offerte overhandigd worden als een locatie bekend is, hoe groot het park wordt en welke randvoorzieningen gewenst zijn. Een park die
voldoet aan de huidige vraag beslaat ongeveer 2500 m2 - een voetbalveld is bijna 3x zo groot.
Dus denk voor nu aan een eenmalige investering van zo’n 9 ton.
Niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige regionale urban sporters zullen ontzettend blij
zijn met deze investering.
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Dit zijn wij
Didier Bolk
Geboren en getogen in Leiden is mijn passie voor skateboarden 15 jaar geleden
begonnen in de Merenwijk.
Kort hierna begon de missie
om mijn passie over te brengen op anderen door skateboardlessen, workshops en
skatekampen te organiseren
voor kinderen. Hiermee werd
Pro Skaters geboren. In deze
periode heb ik gemerkt dat
de faciliteiten die Leiden te
bieden heeft, niet voldoende
zijn voor kinderen om zich
verder te ontwikkelen en te
blijven sporten. Een nieuw urban sportpark zal hier enorm
aan gaan bijdragen.

Vincent van der Voort
Nadat ik op mijn 14de mijn
BMX inruilde voor een oud
skateboard, heeft skaten me
nooit meer losgelaten. Ik heb
leren skaten in de skatepark
de Merenwijk en in de Mors,
maar dat park bestaat niet
meer. Al gauw ging ik naar
parken buiten de stad om
uitgedaagd te worden en me
verder te ontwikkelen. Het
aanbod en de kwaliteit van
skateparken in Leiden was
toen al slecht, maar nu is het
wel dramatisch te noemen. Inmiddels ben ik 33 jaar en heb
een zoontje van 6 maanden.
Ik wil zelf nog zolang mogelijk
kunnen skaten en ook voor
mijn zoon en zijn generatie
vind ik het heel belangrijk dat
er een goed en veilig urban
sportpark komt waar urban
sporters van alle leeftijden
hun sport kunnen beoefenen.

Clara Bik
In 1996 ben ik verhuisd naar
Leiden, omdat ik hier ging
studeren. Twintig jaar geleden
toen ik de wereld rondreisde,
heb ik kennisgemaakt met
skateboarden en vandaag de
dag ben ik naast mijn werk
aan de Universiteit Leiden er dagelijks mee bezig. Mijn
echtgenoot runt namelijk een
skateshop in Oegstgeest. Wij
verzorgen bovendien skateboard- en longboardlessen
aan jongeren uit de gehele
bollenstreek. Hiernaast verzorgen wij skateboardclinics voor
scholen en de jeugdgevangenis in Sassenheim. Onze 2
kinderen zijn ook enthousiaste
skateboarders en ik vind het
ontzettend belangrijk dat zij
samen met alle urban sporters
uit de regio hun grenzen leren
verleggen, zelfvertrouwen
kweken, waardoor zij niet alleen zichzelf, maar ook anderen beter leren kennen. Een
groot centraal urban sportpark zal hierbij helpen!
Casper Chaudron
Al mijn hele leven woon ik
in de Merenwijk vlakbij het
skatepark naast de turnhal.
Inmiddels skate ik al een paar
jaar in de Merenwijk, omdat
het voor mij lekker dichtbij is.
Sinds een tijdje merk ik wel
dat het steeds drukker wordt.
Zeker op zomeravonden kan
het skatepark soms echt vol
zijn en dat is zonde, want
skateboarden is juist leuk omdat iedereen erin betrokken
wordt. Daarom lijkt het me zo
gaaf als er een groter skatepark komt waar plek is voor
iedereen uit Leiden, maar ook
voor daarbuiten.
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Esther de Hei
Ik ben de partner van Chris, ik
ben geen skater maar ik doe
aan boulderen. Ik zie dat Leiden mogelijkheden kan aangrijpen om urban sports op
de kaart te zetten en hiermee
een sportvoorziening te faciliteren voor jong en oud. De
sportscene is aan het veranderen en daar zullen ook de
faciliteiten op aangepast moeten worden. Er zijn genoeg
kansen en met de ondersteuning van deze groep hoop ik
dat de gemeente Leiden deze
kansen aangrijpt zodat er een
mooi park komt waar ik en
mijn partner gezamenlijk kunnen sporten; ik aan de muur
en hij rollend in het park.
Noor Gordon
Ik ben de dochter van Clara
en Douglas, ben 13 jaar en
skate al 4 jaar. Skateboarden
is altijd een groot deel van
mijn leven geweest vanwege
mijn vader. Hij is oprichter van
Super Orange Skateboarding
en Wood be Hero Skateshop
in Oegstgeest. Ik skate zelf regelmatig met m’n vrienden en
wat wij dan vaak missen is een
groot centraal skatepark in
buurt met een gezellige sfeer.
Dan ga ik samen met mijn ouders en broertje naar ‘skatepark Noord’ in Amsterdam of
naar het indoor skatepark in
Utrecht. Voor mijn vrienden en
een groot deel van de jongeren in Leiden is dat te ver, de
meesten van hen mogen niet
zelfstandig met de trein of
hun ouders hebben geen tijd
om ze te brengen. Daarom
zou ik en alle andere jongeren
van Leiden het heel tof vinden als er een groot centraal
skatepark in Leiden komt te
staan.

Chris Montgomery
Ik ben geboren in Schotland
en in 2005 in Leiden komen
wonen. Ik skateboard ruim 35
jaar. Naast skateboarden, doe
ik aan mountainbiken, snowboarden en suppen, maar
skateboarden is voor mij écht
meer dan een hobby door
o.a. het sociale aspect cq.
het familiegevoel wat skateboarden heeft en geeft. Mijn
passie is daarom ook om bij
te dragen dat skateboarden
meer toegankelijk wordt voor
iedereen in Leiden en dat andere mensen, jong en ouder,
de mogelijkheden kunnen
krijgen wat ik niet had toen
ik opgroeide. Toen was het
lastig om goede locaties voor
het skateboarden te vinden
en talenten te ontwikkelen.
Met een nieuw en goed urban
sportpark kan ook in Leiden
de skatefamilie groeien en
daarmee ook talenten kenbaar worden en doorontwikkelen.

Daan van der Kolk
Het grootste deel van mijn
leven woon ik al in Leiden.
Hoewel ik geen scholier meer
ben, maar student, is mijn
passie voor urban sports en in
het bijzonder skateboarden,
niet veranderd. Dankzij de
skateparken in Leiden heb ik
veel mensen leren kennen en
duurzame vriendschappen
opgebouwd. Iedereen die
zich bekend acht met deze
wereld zal kunnen bevestigen dat deze veel moois mee
kan brengen. Juist daarom
zet ik mij in voor een nieuw
Leids urban sportpark. Zodat
nóg meer mensen de kansen
krijgen om de urban sports
levensstijl te ervaren.
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Melvin Duvekot
Ik groeide op in de Merenwijk
met een skatebaan voor de
deur. Ik skate al vanaf mijn
tiende, maar er zijn nog altijd
genoeg uitdagingen. Ik ben
net begonnen een nieuw
stukje skaten te leren: vert
skateboarden. Dat is skaten
met gebruik van een helling,
bijvoorbeeld een half pipe.
Ik wil zo lang mogelijk blijven
skaten. En natuurlijk droom ik
van een groot Leids skatepark.
Als je kijkt naar andere steden
dan lopen we echt achter.
Andere sporten zijn in Leiden
een stuk beter vertegenwoordigd terwijl skaten een mooie
manier is om in je eentje
bezig te zijn. Je ervaart geen
druk van andere mensen en je
kan het doen wanneer het je
uitkomt. Je bent ongebonden,
er zijn geen regels en het is
goed voor je creativiteit.
Douglas Gordon
Skateboarden is voor alle
leeftijden! Ikzelf skate al ruim
35 jaar en omdat ik zo van
deze sport houd, heb ik er
zelfs mijn werk van gemaakt!
Zoals Noor schreef heb ik een
eigen skateboardmerk en
een skateshop en samen met
mijn vrouw Clara ben ik bezig
met het opbouwen van een
skateschool, want wij vinden
het superbelangrijk dat kids
en jongeren meer naar buiten
gaan en daar anderen leren
kennen. Wat is dan beter
dan 1 groot centraal urban
sportpark? Ik ben geboren in
Canada en daar heb ik ook
samen met een groep enthousiaste skaters een park helpen
oprichten. Nog steeds heb ik
contact met die jongens, die
inmiddels vaders en grootvaders zijn, maar ze skaten nog
allemaal. Skateboarden verbindt!

Urban sports:
wat en waarom dan?
Er is steeds meer aandacht voor sport en bewegen in de openbare ruimte, dit wordt ook wel
‘urban sports’ genoemd, maar wat zijn urban sports eigenlijk en waarom is deze ontwikkeling zo
interessant voor de gemeente Leiden?
Wat zijn urban sports?
Urban sports is een verzamelnaam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je je vaardigheden
laat zien in de bebouwde omgeving. Denk aan het springen van gebouw tot gebouw of het
uitvoeren van trucs met een skateboards, fiets of step. Ook zijn er straat varianten van volkssporten, zoals street football. Urban sports zijn booming en het stadium van hype al voorbij.
De term ‘urban’ betekent stedelijk en wordt gebruikt om stromingen binnen muziek, dans en
kunst aan te duiden. Denk aan rap, hiphop en graffiti. Urban sports volgt dus in feite de muziek
en de kunst. De basis van dit alles? Die ligt in urban culture, de eigen cultuur die jongeren in de
grote steden ontwikkelden. Urban culture is “de verzamelnaam van verschillende unieke, muzikale, visuele, fysieke en creatieve uitingsvormen van (jonge) mensen, die leven in de stad of in
de stedelijke omgeving.” Urban culture is eigendom van jongeren, het is op de straat gefabriceerd, maar betekent niet dat anderen er niet van mogen genieten. Urban culture is kunst. En
wat doe je met kunst? Precies: je laat het zien, aldus sportbureau Dansh.1
Kenmerken van urban sports
Voorbeelden van urban sports zijn dus: skateboarden, BMX’en, inline skaten, longboarden,
freerunnen (tricking, calisthenics) en bouldering. Kenmerkend voor al deze sporten is het vrije
en ongebonden karakter. Het gaat om het verleggen van je grenzen, zonder dat je aan bepaalde voorwaarden hoeft te voldoen. Het sportplezier zit ‘m in het ervaren wat jij met je eigen
lichaam kan doen. De focus ligt op de ongebonden sporters die zich misschien niet helemaal
thuis voelen in een vereniging. Belangrijk hierbij is om de sport wel te faciliteren, maar niet direct met een hele lijst van kaders te komen.
Urban sports zijn meer dan traditioneel sporten; het is een way of life, het is cultuur. Urban
sports zijn bovendien goedkoop: je hoeft geen duur lidmaatschap te betalen, je hebt geen
speciaal outfit nodig. Het is flexibel: je kunt het doen wanneer je wilt. Het is sociaal: je doet het
alleen of met anderen, er is altijd wel iemand.
Volgens het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar sport, hebben ‘de meeste traditionele
bonden het moeilijk’: “,,Mensen geven aan dat traditionele sporten te veel tijd in beslag nemen’’, verklaart directeur Hugo van der Poel. ,,Volwassenen zeggen dat de verplichtingen van
gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze eist.’’ Daarom sporten
steeds meer mensen individueel zonder verenigingen. 2

1. www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?urban-sports&kb_id=24387&kb_q=
2. www.mulierinstituut.nl/actueel/rapportage-sport-2018-stabiliteit-en-verandering-in-de-ontwikkeling-van-sport/
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De NOC*NSF beaamt dit: ‘De behoeften van Nederlandse sporters lijken te veranderen door
de toegenomen welvaart en het gebrek aan tijd. Sporters willen meer ongebonden kunnen
sporten. 3
Dit alles valt ook te lezen in het Brancherapport Sport 4. Dit rapport - samengesteld in opdracht
van de Nederlandse Sportraad - beschrijft een gestage verschuiving in het gebruik van het
sportaanbod in Nederland. Sporters maken gebruik van een gevarieerd sportaanbod bij onder
andere sportverenigingen (23%), commerciële sportaanbieders (18%) en in de openbare ruimte
(47%)
Kortom, Nederland kent ongeveer 8,2 miljoen ongebonden sporters en dit cijfer groeit met de
dag. Deze toename loopt parallel met een maatschappij die steeds individualistischer wordt en
spoort met de wens van sporters naar meer flexibiliteit en het steeds grotere belang van gezondheid die hen motiveert om te sporten en te bewegen.
In het brancherapport valt ook te lezen dat het aantal jongeren dat wekelijks sport is afgenomen. Zeer zorgwekkend nieuws voor de gemeente Leiden, aangezien Leiden de grootste populatie jongeren heeft van Nederland: ruim 30% van de Leidse bevolking is onder de 25 jaar. 5
Leiden heeft dus een grote uitdaging het sportaanbod aantrekkelijk te maken voor jongeren!
Steeds meer Nederlandse gemeenten spelen hier op in door de urban sports te faciliteren in 1
groot urban sportpark.

3. nocnsf.nl/brancherapport-sport-sportbranche-in-nederland-groeit-en-verandert
4. www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/12/12/rapportage-sport-2018
5. leiden.incijfers.nl
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Urban sportparken voor
het behalen van
beleidsdoelen
Urban sports is een verzamelnaam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je je Zo’n urban
sportpark is tevens aantrekkelijk voor gemeenten, omdat het een middel is voor het behalen
van beleidsdoelstellingen ten aanzien van bewegen, gezonde leefstijl en sportparticipatie.
Deze voordelen zijn in verschillende domeinen te zien:
- Op het sport- en cultureel domein: het nieuwe activiteitenaanbod stimuleert een gezonde,
actieve leefstijl en meedoen in de samenleving. Deze sporttrend biedt een uitgelezen kans om
doelgroepen te bereiken die niet altijd even gemakkelijk te bereiken zijn voor de gemeente.
Maak gebruik van experts uit deze groep om de jeugd te bereiken: denken aan het aanstellen
van een urban buurtsportcoach of een urban citymanager zoals Gemeente Arnhem heeft gedaan.
- Op het sociaal en maatschappelijk domein: de urban scene bereikt nieuwe doelgroepen en
vormt een community die werkt aan weerbare en initiatiefrijke mensen. Ze draagt bij aan kwaliteiten als zelfredzaamheid, ondernemerschap en talentontwikkeling.
- Op het ruimtelijk domein: een urban sportpark is goedkoper dan andere sportvoorzieningen.
Helemaal als de locatie al vanaf het ontwerpproces bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk
wordt ingericht. De stad als playground voegt waarde toe aan de openbare ruimte.
- Op het economisch domein: urban culture is een creatieve en artistieke lifestyle die gebaseerd is op learning by doing, ondernemerschap en innovatie. De urban scene voegt nieuwe
activiteiten toe aan het stadsleven, het bindt jongeren aan de stad en door het hippe imago
creëert de urban scene ook economische meerwaarde bij gebiedsontwikkeling.
Verderop valt te lezen op welke doelstellingen uit het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019
- 2023, de Omgevingsvisie Leiden 2040 en het onlangs overeengekomen Leids Sportakkoord
een groot urban sportvoorziening HET antwoord op is!
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Wie gebruiken zo’n
urban sportpark?
In een urban sportpark kun je verschillende sporten/disciplines beoefenen, zoals skateboarden,
freerunnen. Urban sport wordt beoefend door met name jongeren onder de 40 jaar, maar je
ziet ook steeds meer ouderen. Eigenlijk maakt het niet uit hoe oud je bent, net zo min dat het
uitmaakt wat je gender, huidskleur, afkomst, opleiding, woonplaats of religie is. Urban sports
zijn inclusief en het is meer dan alleen een vorm van vrijetijdsbesteding, het is een identiteitsbepalende activiteit, het is een way of life.
Urban sport wordt daarom door de beoefenaar niet gezien als een sport. Urban sporters hebben hun eigen manier van kleden, hun eigen muziek en eigen taal. Voor een groot deel van de
urban sporters geldt dat zij een middelbare tot een hogere opleiding volgen, of gevolgd hebben. Urban sporters vertonen zelden crimineel gedrag, ze zijn creatief en bewust van de maatschappij waarin zij leven.
Het leren van skaten en andere urban sports vergt veel doorzettingsvermogen. Ervaren skaters
zijn veelal op jonge leeftijd begonnen en hebben het skaten met vallen en opstaan onder de
knie gekregen. In urban sportvoorzieningen heerst doorgaans een gemoedelijke, bijna vredige,
niet competitieve sfeer. Over het algemeen staat de wereld van urban sports open voor iedereen, iedereen mag meedoen. De sfeer tussen urban sporters is open, motiverend en tolerant.
Over het algemeen beoefenen urban sporters gemiddeld 2 tot 3 keer per week hun sport. Vaak
gebeurt dit op een vast plaats, waar de urban sporters elkaar ontmoeten. In de winter is er een
beperkte groep die doorgaat met urban sports in de buitenlucht. Een aanzienlijk deel van de
skaters en climbers richt zich in dit jaargetijde tot een indoor voorziening. In Leiden is echter
geen indoor voorziening aanwezig, behalve een boulderhal. De Leidse urban sporters moeten
daarvoor naar een andere stad afreizen.
De groep urban sporters groeit sterk. Jongeren willen geen deel meer uitmaken van een vereniging of club, zij willen niet verteld worden wat ze moeten doen en hoe laat ze ergens aanwezig moeten zijn. Urban sporters zijn individueel, zij willen gezien worden, zij hoeven niet zo nodig te winnen, zij willen zichzelf kunnen zijn om hun eigen doelen te bereiken. Allemaal wensen
die vervuld worden in skatepark die zodanig is gebouwd dat er rekening is gehouden met meer
disciplines dan alleen skateboarden. Hiermee is het urban sportpark geboren.
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De situatie in Leiden
Leiden telde tot voor kort 4 skateparken. Daarvan is de helft afgebroken. De ‘super-skatebaan’,
de vert - een échte serieuze halfpipe - in de Stevenshof, is weggehaald6en het parkje ernaast is
ook meteen verwijderd. De skatebaan in het Kweeklustpark is sinds mei 2020 opgedoekt en is
nu een “mooi basketbal/voetbalveld geworden.” 7
De 2 overgebleven parkjes in de Merenwijk en Leiden Noord beslaan slechts 1/10 deel van een
voetbalveld en worden zo druk bezocht dat het niet meer veilig is om je sport te beoefenen
en de staat van onderhoud laat ook te wensen over. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft met zo’n 870.000 inwoners een totaal van 42 verschillende skate faciliteiten8. Leiden heeft met 125.000 inwoners er dus maar 2. Vergeleken met het
aantal inwoners van Amsterdam zou Leiden er minstens 6 moeten hebben. Zelfs Oegstgeest
heeft 2 parken op 24,5 duizend inwoners!
Skatepark Dwergwier
Dit skatepark is het populairste skatepark in Leiden en staat bij
de Leidse urban sporters bekend als ‘Skatepark Merenwijk’ en
bij de gemeente als ‘Skatepark en Speelplein Broekplein’. Het
park is eind 2014 in gebruik genomen als ‘skate- en BMX-baan 8
en beslaat zo’n 430 m2.
Alle skateboarders en inline skaters van Leiden skaten hier en
tel daar op een mooie dag nog zo’n 15 buurtkinderen met
stepjes, rolschaatsen, fietsjes en skelters bij op en de chaos is
compleet. Dagelijks vinden er botsingen plaats en omdat de
staat van het park snel achteruitgaat vanwege het intensieve
gebruik, is het wachten op het eerste serieuze ongeluk. Het
park is indertijd niet gebouwd met het oog op duurzaamheid
Versleten obstakel
waardoor de kwaliteit sindsdien enorm achteruit is gegaan.
Denk hierbij aan verzakkend beton waardoor er spleten ontstaan, sommige obstakels zijn versleten en er missen tegels. Dit
alles komt de veiligheid niet ten goede.

Grote spleten tussen asfalt en
beton

Ontbrekende poolcoping
tegels

6. leiden.courant.nu/issue/LD/1995-06-26/edition/0/page/7?query=
7. gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/park-kweeklust/
8. skatemates.nl
9. signaterra.nl/signa-terra-verzorgt-ontwerp-en-uitvoering-broekplein-gemeente-leiden/
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De bowl in de Tuin van Noord
De skatepool of de ‘skatekuil’ naast het Stedelijk Gymnasium
aan de Nieuwe Marnixstraat in Leiden Noord is ‘ingelaten’ in
een kunstmatige heuvel, heeft een oppervlakte van ongeveer
213 m2 en is ongeveer 2 meter diep. Hij staat er sinds 2012
en dient als verbinding tussen Leiden Noord en de Merenwijk.
Voor beginnende skaters is deze bowl ongeschikt, daarvoor is
hij te moeilijk. Ervaren skateboarders kunnen er wel hun hart
ophalen.
Sinds de realisatie van de skatepool is er al aardig wat onderhoud verricht. Doordat de kuil niet goed is gefundeerd, verzakt
de boel en zijn er barsten ontstaan in het beton. Deze barsten
zijn op sommige plekken zo erg, dat je er achter kunt blijven
hangen met je wieltjes, erg gevaarlijk dus. De coping - de stalen buis aan de bovenkant - is door het verzakken gespleten.
De pool watert bij regen niet af, waardoor er water in blijft
staan, wat funest is voor een skateboard of inline skates. Verschillende aannemers hebben onderhoud uitgevoerd aan de
pool waardoor de spleten minder erg zijn, ook heeft de pool
een nieuwe laag gekregen. Hierdoor is deze faciliteit weer
bruikbaar, maar optimaal is het niet. Deze faciliteit is eigenlijk
al jaren afgeschreven. 10
De twee Leidse skateparken zijn voor de hoeveelheid urbans
sporters dus niet meer toereikend genoeg. In de toekomst zullen er meer en meer bijkomen. Zowel skateboarden en BMX’en
zijn in 2021 immers Olympisch, waardoor veel mensen geïnspireerd zullen raken. De slechte staat en de grootte van de
parken veroorzaken bovendien onveilige situaties.

Spleten in de grond

De hoogste tijd dat de gemeente Leiden de urban sports meer
ruimte geeft! Eén groot centraal urban sportpark draagt hieraan bij!

Tussenruimte onder de coping

Spleten in de baan en coping

10. www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20180926_93933365/scheuren-in-skatebaan

13

De situatie in andere
steden
Bijna iedere gemeente in Nederland telt wel een aantal skateparken. Veel steden zijn zich ervan
bewust dat meer en meer mensen behoefte hebben aan ongeorganiseerd te sporten en dat
de vele activiteiten die je in en rond een skatepark kunt beoefenen, hieraan bijdragen. Urban
sports zijn hot, ook in Leiden! Nu alleen nog de accommodatie. Welk aanbod is er in andere
steden? Hieronder een inventarisatie van een aantal grote en kleine Nederlandse gemeente om
een goed beeld te krijgen hoe de situatie is in andere Nederlandse gemeenten.
Urban Sport Zone, Amsterdam Zeeburgereiland
Het nieuwste en grootste skatepark van Nederland met in totaal 3.850m2 oppervlakte opende
afgelopen juni 2020 voor het publiek. Dagelijks komen hier honderden skateboarders, inline-skaters, BMX’ers en steppers samen. De koningin van alle Nederlandse skateparken; Amsterdam begrijpt dat skateboarden Olympisch is!
Ook aan niet-skatende omwonenden en bezoekers is gedacht. Het skatepark wordt omlijst door
een parkachtige omgeving. Om het sportieve karakter te benaderen worden in het groen een
trimbaan en sport en speeltoestellen voor alle leeftijden geplaatst.11 De gemeente Amsterdam
speelt hiermee in op de vraag naar het beoefenen van urban sports.
Pluspunten
Groot
Toegankelijk
Uitdagend voor beginners en gevorderde
Uitstekend voor de ontwikkeling van de ‘urban sports’ als topsport
Minpunten
Soms erg druk
Midden in woonwijk, dus kans op overlast

11. www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland/deelprojecten/urban-sport-zone/
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Gemeene Almere
Gemeente Almere heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het bouwen van meerdere
urban sportplekken. De nieuwste locatie is in Almere Buiten en beslaat een oppervlakte van
2.100m2 geschikt voor skateboarden, inline skaten, BMX’en en steppen.
Pluspunten
Veel obstakels geschikt voor beginners
Goed ontworpen met veel mogelijkheden
Goed met openbaar vervoer bereikbaar
Minpunten
Ligging tussen twee wegen
Eenzijdig, geen aandacht voor andere urban sports

Berkel en Rodenrijs
In het Annie M.G. Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs is in 2014 een 900m2 betonnen skatepark gebouwd. De jeugd heeft het park zelf ontworpen en het is dus helemaal afgestemd op
hun wensen. Geen betonnen kolos, maar een mooi ontwerp dat overloopt in de omgeving.
Pluspunten
Past goed in de omgeving
Veel groen
Goed gebouwd
Minpunten
Klein oppervlakte waardoor te druk
Smal
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Utrecht Jaarbeursplein
De gemeente Utrecht heeft voor het Jaarbeursplein
een plek ingericht voor ongebonden buitensporters.
Er is een klein skatepark, een freerunpark en een
plek voor bootcamp. Deze plek van 850m2 is in 2019
ingericht en is van tijdelijke aard. Alles is ontworpen
zodat het later naar een alternatieve plek verhuisd kan
worden.
Pluspunten
Goed bereikbaar, voor Utrecht station
Ontworpen voor beginners en gevorderden
Minpunten
Tijdelijk park
Klein oppervlak

Hoofddorp
Het bestaande skatepark bij Floriande, Hoofddorp
werd in 2018 uitgebouwd naar in totaal 2.250m2 wat
dit een van de grootste skateparken in de regio Leiden maakt. Het ligt naast een weg en in het zicht van
een woonwijk waardoor er veel sociale controle is. Dit
is wel nodig aangezien dit park erg populair is bij de
urban sporters.
Pluspunten
Goede ligging
Groot oppervlak
Populair
Voor beginners en gevorderden
Minpunten
Soms te druk
Oude gedeelte niet van de beste kwaliteit

Hoogvliet
In 2017 is dit skatepark en het grootste freerunpark
van Nederland neergezet. Het is gebouwd naast een
gymzaal waarin freerunning lessen worden gegeven.
Het skatepark van 1.325m2 is hierbij gebouwd.
Pluspunten
Goed ontwerp voor beginners en gevorderden
Groot freerunpark
Minpunten
Ligging
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Rotterdam Westblaak
Het skatepark Westblaak in Rotterdam was vroeger
wereldwijd bekend, maar verouderd. Rotterdam heeft
in 2016 het park geheel vernieuwd en heeft in totaal
3.200 m2 aan obstakels staan waar beginnende en
gevorderde urban sporters hun hart kunnen ophalen.
Dit wordt ook volop gedaan en het is hier dagelijks
erg druk.
Pluspunten
Goed bereikbaar
Veel gebruikt
Uitdagend
Groot oppervlak
Minpunten
Midden in het centrum
Tussen twee wegen
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Urban sportpark en
beleidsdoelen
Urban sportpark en het gemeentelijke beleid
Het staat onomstotelijk vast dat een groot centraal urban sportpark in het gemeentelijke beleid van Leiden past! Eerder viel al te lezen dat een urban sportvoorziening een perfect middel
is voor het behalen van beleidsdoelstellingen ten aanzien van bewegen, gezonde leefstijl en
sportparticipatie. Hieronder staan de doelstellingen uit het Beleidskader Sport en Gezondheid
2019 - 2023, de Omgevingsvisie Leiden 2040 en het het onlangs overeengekomen Leids Sportakkoord waar een groot urban sportvoorziening een logisch antwoord op is, alles roept om 1
groot centraal urban sportpark in Leiden:
Aansluiting Beleidskader Sport en Gezondheid 2019 - 202312
De aanleiding van het nieuwe Beleidskader Sport en Gezondheid is de noodzaak om “mee te
kunnen gaan met de trends en ontwikkelingen, zoals de groei van de ongeorganiseerde sporter, de veranderende behoefte van inwoners in relatie tot het verenigingsleven, de opkomst van
nieuwe sport- en beweegvormen, sporttechnische ontwikkelingen in sportvoorzieningen en het
beter benutten van de kansen die sport als middel biedt.” (zie §1.1 - p9)
Verderop schrijft het Beleidskader Sport en Gezondheid over de landelijke trends en ontwikkelingen die een toename van de ongeorganiseerde sporter tonen. Slechts 31% van de Nederlanders is nog lid van een sportvereniging en de verwachting is dat dit getal gaat dalen:
“Nederlanders zullen in 2030 minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Nederlanders willen
dan vooral individueel sporten of in een zelfgeorganiseerde groep. Dit heeft gevolgen voor de
manier waarop sport georganiseerd wordt. De openbare ruimte zal vaker gebruikt worden om
te sporten.” De komende jaren zal door het toenemende belang van de beleving van sport ook
een (verdere) verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport, vooral naar meer individuele
sporten of alternatieven op bestaande sporten.
(zie §1.3 - p10)
Leidenaars bewegen voldoende - ambitie 4
“Voor een gezonde en actieve leefstijl is voldoende beweging essentieel. Onze ambitie
is dat meer Leidenaars voldoende aan de beweegrichtlijnen (zie kader in §2.1). Dat kan
zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. [...] Om dat te kunnen bereiken
zorgen we dat Leidenaars laagdrempelig kunnen kennismaken met sport en bewegen,
nemen we potentiële drempels weg voor Leidenaars met een beperking, stimuleren we
talenten om zich verder te ontwikkelen en zorgen we ervoor dat de fysieke omgeving geschikt is om te sporten, spelen en bewegen” (zie §2.4 - p22)
Investeren in Leidse sporttalenten
“De weg van talent tot topsporter is een lange en lastige weg, waarin veel wordt gevraagd
van de sporter en zijn of haar omgeving [...] Belangrijk is een ondersteuningsstructuur
voor het ontwikkelen van talenten en het bieden van de goede aansluiting op de regionale en nationale topsportinfrastructuur om deze talenten tot wasdom te brengen,”

12. gemeente.leiden.nl/bestanden/inspraak/inspraak-beleidskader-sport-en-gezondheid.pdf
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De openbare ruimte is beweegvriendelijk - ambitie 5
“We zorgen voor aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen zodat
Leidenaars kunnen sporten en bewegen. We richten de openbare ruimte beweegvriendelijk in, omdat steeds meer en vaker wordt gesport in de openbare ruimte [...] We richten de
openbare ruimte zo in dat deze een gezonde leefstijl gemakkelijk en aantrekkelijk maakt,
beweegvriendelijk is en ontmoeting mogelijk maakt. Dit wordt verankerd in de omgevingsvisie.” (zie §3.1 - p34)
Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen - ambitie 6
Op pagina 35 onder het kopje ‘Buitensporten’ valt te lezen dat er voldoende ruimte is voor
de huidige en toekomstige vraag naar buitensportaccommodaties. Naast de traditionele
sporten vragen ook nieuwe (buiten)sporten om ruimte, zoals calisthenics, headis, padel en
streetskaten. De komende jaren zullen meer mensen ongeorganiseerd willen gaan sporten: “Dit zorgt ervoor dat de ruimtevraag van nieuwe sporten verder toeneemt. We creëren
ruimte voor (nieuwe) sporten en sportverenigingen die groeien. (zie §3.2 - p35)
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Aansluiting Omgevingsvisie Leiden 204013
De Omgevingsvisie Leiden 2040 gaat over ontwikkeling, gebruik, beheer, behoud en bescherming van de fysieke leefomgeving. De visie beschrijft onder meer Leidse waarden voor ontwikkeling van de stad, trends en ontwikkelingen die ruimte vragen in de stad, en verhaallijnen
over ontwikkeling van de stad. De omgevingsvisie moet voldoen aan de Omgevingswet 2021:
burgers krijgen meer invloed op hun omgeving en er is veel ruimte voor initiatieven, zoals dit
initiatief voor de organisatie van een groot centraal urban sportvoorziening, dat perfect aansluit
bij de omgevingsvisie van Leiden.
Passages uit de Omgevingsvisie Leiden 2040
p.4 Voorwoord: “De omgevingsvisie helpt om samenhang te brengen in de fysieke projecten in
de stad, om deze “Leidser” te maken, om ze beter te laten aansluiten op sociale, maatschappelijke en economische doelen en om investeringen goed te richten. Daarbij gaat het niet alleen
om woningbouw, maar nadrukkelijk ook om werklocaties, ontmoetingsplekken, vergroening,
aanpassing aan klimaatverandering, aanleg van nieuwe verbindingen tussen buurten en wijken
voor voetgangers en fietsers, om infrastructuur die nodig is voor gasvrije woonwijken, om openbare ruimte en nog veel meer.
p.12 Compact en nabij: “Alles is hier in de buurt: werk, stedelijke voorzieningen, kenniseconomie en cultuur, plekken om te sporten, typisch Hollandse landschappen zoals de
Kagerplassen, het Groene Hart, de Bollenstreek en de kust. “
p.15 Ruimtevraag: “Er zijn voorzieningen die passen bij de veranderende omvang en
samenstelling van de bevolking: onderwijs, winkels, sport, zorg, enzovoort”
p.17 - 2.4.2.2 Gezondheid - Verandering van ruimtegebruik: “In ontwikkeling van de
openbare ruimte aandacht besteden aan verschillende aspecten van (positieve) gezondheid, zoals dagelijks functioneren, lichaamsfuncties (beweging), sociaal-maatschappelijk participeren en kwaliteit van leven. De omgeving nodigt uit om te fiets of te
voet van A naar B te gaan of te recreëren. In iedere buurt is er ruimte om te spelen, te
bewegen en te sporten. Wijksportparken zijn multifunctioneel.”
p.22 Leiden, groene en gezonde stad: “In het Leiden van 2040 is een gezonde keuze
een gemakkelijke keuze: de stad nodigt door middel van veilige fiets- en wandelroutes
uit dat inwoners, in het bijzonder ouderen en kinderen, naar buiten gaan om te wandelen, te fietsen of op andere manieren te bewegen en actief te zijn.”
p.30 - 2.5.3 Leiden, stad voor iedereen: “De openbare ruimte is veilig en nodigt uit tot
spelen, bewegen en sporten.”
p.38 - 2.5.5 Leiden, verbonden stad: “In de verbonden stad is beweging comfortabel,
voor jong en oud. Sport- en speelplekken, loop- en fietsroutes, gebouwen en de groene omgeving worden niet ontworpen voor de gemiddelde bewoner, maar voor kinderen, jongeren, ouderen en mindervaliden. Daar horen verlaagde stoepen bij, net als
blindengeleidestroken, parkeerplaatsen voor invaliden en toegankelijke gebouwen en
voorzieningen. “Inclusief ontwerp” maakt de stad toegankelijk voor iedereen. “
p.47 - 2.6.1.5 Centrum van Leiden Zuidwest: “Er zijn, naast wonen en werkfuncties,
wijkoverstijgende stedelijke voorzieningen in het gebied aanwezig, zoals winkels, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen en recreatieve of uitgaansfuncties.”

13. gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/leiden2040/omgevingsvisie-1.0-definitief.pdf
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Aansluiting Leids Sportakkoord 14
Dinsdag 7 juli 2020 is het Leidse Sportakkoord ondertekend en uiteraard heeft de Leidse skateboard community hieraan meegewerkt. Met het Sportakkoord Leiden hebben de betrokken
partijen de intentie uitgesproken een bijdrage te gaan leveren aan de gezamenlijke ambitie dat
alle inwoners een leven lang kunnen genieten van sporten en bewegen. Dit betekent dat er voldoende en passend sport- en beweegaanbod én sport- en beweegruimte is voor alle inwoners
uit de stad. De Leidse skateboard community komt deze belofte na door actief mee te werken
aan het oprichten van een groot urban sportvoorziening die ook nauw aansluit met de 4 ambities van dit sportakkoord:
1. Sport en bewegen voor iedereen
“Voor de jeugd wordt specifiek aandacht gevraagd voor een breed motorische ontwikkeling en wordt voor het stimuleren van sport en bewegen onder 12-18 jarigen door
sportaanbieders aansluiting gezocht bij de belevingswereld van de doelgroep en bij
de ontwikkelingen in de urban sports zoals freerunning en skateboarden.” (zie p12)
2. Vitale sportaanbieders
Urban sports organiseren zich anders dan traditionele sporten, zoals hockey of voetbal.
Voor gemeenten is het daarom soms lastig om urban sporters te bereiken met bestaande netwerken. Maak daarom gebruik van experts uit deze groep om de jeugd te bereiken. Denk aan het aanstellen van een urban buurtsportcoach of een urban citymanager.
Durf te experimenteren in het beleid zoals Eindhoven en Rotterdam15
, maar voorkom
de fuik van institutionalisering!16 Dat druist namelijk in tegen alles waar de urban cultuur voor staat.
De opstellers van dit plan zijn de harde kern van de urban sporters in Leiden en samen
met de Skateboard Federatie Nederland, Super Orange Skateboarding en Wood be
Hero Skateshop zijn zij bereid te helpen met het oprichten en het onderhouden van
deze outdoor sportvoorziening. Zij kennen de doelgroep, zij hebben het netwerk, zij
ademen die cultuur.

14. www.sportstadleiden.nl/uimg/sportstadleiden/b97835_att-sportakkoord-definitief-en-opgemaakt.pdf
15. https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/BeleidsnotaUrbanSports2018-2021.pdf
16. Wij zijn Urban Eindhoven, p. 8: eindhoven.raadsinformatie.nl/document/2560475/1/document
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Geografische infrastructuur
“Ook in Leiden zien we de landelijke trend van een toename van het individueel,
ongeorganiseerd of anders-georganiseerd beoefenen van sport en bewegen. Hiervoor is de openbare ruimte het meest populair en het snelst groeiend in gebruik. Om
sporten en bewegen ook in de toekomst voor alle inwoners te garanderen, wordt
aandacht gevraagd voor blijvend voldoende sportareaal voor de Leidenaren. Nu en
in de toekomst. Met een prognose van een forse groei van inwoners de komende
jaren, vraagt dit om slimme, toekomstbestendige oplossingen en samenwerkingen.
Als het gaat over compensatie van m2’s sportareaal, indien deze vervalt door herstructurering van de bebouwde omgeving, spreken vertegenwoordigers uit de sport
hun zorgen uit. In de gesprekken wordt aandacht gevraagd voor de compensatie van
het weggevallen sportareaal op een andere plek in de stad met sportfaciliteiten in de
openbare ruimte of door het toevoegen van groen. Hierbij hoort ook meervoudig en
multifunctioneel grondgebruik, zodat alle ruimte voor de sport, de (gras)accommodaties en de (groene)parken zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruikt worden.” (zie
p20)
Een groot centraal sportpark draagt hieraan bij.
3. Duurzame sportinfrastructuur
Natuurlijk wil de gemeente Leiden bijdragen aan de landelijke doelstelling om in
2030 49% CO2-reductie te realiseren op de sportaccommodaties en de openbare
ruimte. Daarom wil de gemeente concreet bijdragen via projecten om energie te
besparen, duurzaam (zonne)energie op te wekken, gebruik van aardgas uitfaseren,
vergroening stimuleren en circulair denken en handelen na te streven.
Ook hier kan een centraal urban sportvoorziening aan bijdragen. Neem bijvoorbeeld de urban sportzone op het Zeeburgereiland in Amsterdam17
. Dit is niet alleen
de grootste skatebaan van Nederland, maar ook de duurzaamste. Bij dit project is de
milieukostenindicator (MKI) meegenomen als een van de kwaliteitsonderdelen in de
aanbesteding. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lage MKI-waarde betekent over het algemeen CO2-reductie en een bijdrage aan de circulaire economie.
De MKI maakt het mogelijk producten met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen
opdrachtgevers zo veel beter een bewuste keuze maken in een aanbesteding. 18
4. Topsport die inspireert
In 2021 maakt zowel skateboarden als BMX Freestyle hun debuut op de Olympische
Zomerspelen in Tokio en in 2024 heeft Parijs inmiddels toegezegd dat zij ook daar
deze urban sports tijdens de spelen willen hosten. Het IOC, het bestuursorgaan dat
skateboarden en BMX’en toeliet, ziet in in deze sporten toekomst met een enorme
aantrekkingskracht vanuit de jeugd.
Doelstelling van het sportakkoord is Leidse (oud)topsporters inspireren en enthousiasmeren talenten en inwonenden van Leiden. Zowel kennis als ervaring wordt
onderling gedeeld op het gebied van topsport en bewegenen talentontwikkeling.
Nederland kent ontzettend veel talent op het gebied van skateboarden en BMX’en,
dat talent zit ook in Leiden, maar niets dat hen hier kan inspireren bij gebrek aan een
urban sportpark, zij zijn genoodzaakt uit te wijken uit naar bijvoorbeeld Den Haag19
, Rotterdam, Amsterdam of Utrecht waar wel de juiste faciliteiten te vinden zijn om
topsport te bedrijven.
17. zeeburgereiland.nl/engine/download/blob/gebiedsplatform/69870/2017/10/20170119_zeeburgereiland_definitief_ontwerp-webversie.pdf?app=gebiedsplatform&class=9096&id=394&field=69870
18. www.kws.nl/nl/projecten/detail/grootste-skatebaan-van-nederland
19. www.haagsesportcentrale.com
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Programma van wensen
Uit de bovenstaande inventarisatie in combinatie met de ervaring en kennis van urban sporters
die tegen het licht zijn gehouden van de Leidse regio is het volgende programma van wensen
voor een groot centraal urban sportvoorziening tot stand gekomen:
Waar moet het centrale Leidse urban sportpark aan voldoen?
- het urban sportpark is multifunctioneel, met name bedoeld voor skateboarden, inline
skaten, steppen freerunnen, calisthenics en BMX’en;
- het urban sportpark moet minstens 2.500m2 zijn;

beslaan om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen voldoen;

- het park wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden door een ervaren urban sportparkbouwer;

- het park moet geschikt zijn voor zowel beginnende als ervaren urban sporters;
- een veilige afscheiding met de openbare weg is noodzakelijk;
- plaatsing van genoeg bankjes en vuilnisbakken;
- wateraftappunt;

- toiletvoorziening;
- verlichting;

- bezemkast;

- vandalisme-proof en minimaal onderhoud: jaarlijks impregneren van het beton ivm de
duurzaamheid van de toplaag;

- het park moet goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer;

- de locatie moet op een plek zijn waar zo min mogelijk overlast kan worden ervaren.
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Locaties
Alles schreeuwt dus naar een groot centraal urban sportpark in Leiden! In het Beleidskader
Sport en Gezondheid 2019 - 2023 valt op pagina 35 te lezen:
We zorgen voor kwalitatief goede basisvoorzieningen
We zorgen voor die voorzieningen die nodig zijn om meerdere gebruikers van onze sportparken gebruik te laten maken. We voorzien in velden of banen, kleedkamers en lichtmasten. Als
verenigingen of andere gebruikers aanvullende voorzieningen wensen, dan gaan we daarover
in gesprek.
Op diezelfde pagina valt ook te lezen dat er een overschot is aan korf- en voetbalvelden is in
Leiden.
Ter voorbereiding van het gesprek dat wij met elkaar zullen hebben, suggereren wij alvast de
volgende locaties. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden, dat met deze suggesties
geen rekening is gehouden met de bestemmingsplannen van de gemeente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parkeerterrein naast Lugdunum
Ypenburgbocht
Gooimeerlaan
Wijksportpark Noord 20
Matilopark
Wijksportpark Roomburg 21
Bij het terrein L.K.V. Sporting Triginon

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Werninkterrein
Stevenspark in de Stevenshof
Bij de sportvelden van Diok
Verkeersplein Plesmanlaan bij A44
Bio Science Park
Wijksportpark Morskwartier 22
Voorzijde LUMC en achterzijde Centraal Station

20. Zie Beleidskader Sport en Gezondheid 2019 - 2023, pagina 39
21. Zie Beleidskader Sport en Gezondheid 2019 - 2023, pagina 38
22. Zie Beleidskader Sport en Gezondheid 2019 - 2023, pagina 38
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Uitvoerders
SkateOn Skateparks
SkateOn Skateparks uit Diemen ontwerpt en realiseert urban sports voorzieningen, zoals skateparken, freerun en calisthenics. Dit doen zij in nauw overleg met de gebruikers, opdrachtgevers en overige belanghebbenden. Door
de gebruikers (skateboarders, inline skaters, BMX’ers, steppers en freerunners) te betrekken bij23
het ontwerpproces zorgen zij ervoor dat zij een eindresultaat realiseren waarop iedereen zich volop kan uitleven.
SkateOn integreert voorzieningen perfect in de openbare ruimte, of het nu een stedelijke of
groene omgeving betreft; parken moeten ook voor de dagelijkse wandelaar een fijne plek zijn
om te komen en te verblijven. Hun ontwerpers houden dan ook altijd rekening met het esthetische aspect van een project met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.
De ontwerpers van SkateOn zijn volledig op de hoogte van zowel de laatste trends en tendensen op het skatevlak als de bekwaamheden die geëist worden voor de Olympische Spelen.
Indien gewenst kunnen ze olympische skate-elementen verwerken in hun ontwerpen, zodat er
op olympisch niveau getraind kan worden.
Nine Yards Skatepark Co. 24
De laatste jaren heeft Nine Yards uit Breda zich ontwikkeld
om in de volledige breedte skateparken aan te kunnen
bieden. Of het nu gaat over productie van urban sportsevents of de realisatie van een indoor en outdoor skatepark.
Zij hebben voor alle services de juiste mensen in huis om de
projecten goed te kunnen begeleiden.

Nine Yards ontwikkelt maatwerk skateparken - zowel indoor als outdoor - en diverse custom
projecten. Hun missie is om met zoveel mogelijk passie de meest innovatieve skatebanen, skatevoorzieningen en skateparken te ontwerpen en realiseren. Waarbij ieder skatepark uniek is,
met een doordacht ontwerp, vernieuwende materiaalkeuzes en een naadloze integratie in de
omgeving.

23. www.skateon.nl
24. www.nine-yards.com
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Financiering
Vanwege het vroege stadium is het lastig een precieze kostenraming te geven. Daarvoor zijn er
nog te veel onduidelijkheden: de locatie bijvoorbeeld en de staat van de locatie. Deze kostenraming is dus een zeer grove schatting, maar, het organisatieplan zou niet compleet zijn zonder
deze indicatie.
Hieronder wordt inzicht gegeven in de raming van de gemeentelijke kosten voor de realisatie
van een nieuw outdoor urban sportpark in Leiden. Wij vragen in dit voorbeeld de gemeenteraad een krediet ter beschikking te stellen van € 875.000,-.

Dit is een groot bedrag en daarom is een gefaseerde aanleg natuurlijk goed voor te stellen. Het
gaat in dit voorbeeld om de aanleg van een betonnen urban sportpark voor een periode van
35 jaar. Als je dan kijkt naar het aantal gebruiksuren dan komt het neer op circa € 0,85 per uur/
per persoon dat de urban sportvoorziening zal gaan gebruiken. Deze berekening is gebaseerd
op het gebruik van het skatepark in Katwijk. Tijdens de intelligente lockdown is het aantal gebruikers nauwlettend bijgehouden, via een digitaal reserveringssysteem.

26

Gemeentelijke investering
In eerste instantie gaan we uit van een gemeentelijke investering, omdat de realisatie van een
nieuw urban sportpark in Leiden gelegen is in de openbare ruimte en dus eigendom is van de
gemeente.
Een groot voordeel is dat een urban sportpark geen speeltuin is volgens de Warenwetbesluit
attractie- en speeltoestellen (WAS). Skateboarden en BMX’en behoren namelijk tot de topsport
in verband met hun Olympische status. Het neerzetten van 1 groot centraal urban sportpark
moet dus geen probleem opleveren. Een urban sportpark hoeft bovendien niet gefinancierd te
worden uit het speeltuinenbudget, maar uit het topsportbudget.
Aanvullende financieringsfondsen
Het park staat ten dienste van alle inwoners van de gemeente Leiden. Echter, om een hoogwaardig nieuw urban sportpark in Leiden te realiseren, is mogelijk meer financiering nodig dan
de gemeente Leiden hier op dit moment voor wil en kan uitgeven. Daarom kan er ook gekeken
worden naar andere, aanvullende, financieringsfondsen, zoals Fonds1818, Stichting Oranje
Fonds, Subsidie Sportstimulering, Topsportfonds Leiden. De gemeente zelf kan ook aanspraak
maken op Europese subsidies voor innovatieve projecten als een Urban Sportpark.
Fonds1818
Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in Delft, Den Haag,
Zoetermeer, Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Fonds
1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke
projecten.
Stichting Oranje Fonds 25
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Dit fonds helpt iedereen
die wil bijdragen aan een sociaal verbonden Koninkrijk. Het Oranje Fonds is er voor iedereen
die iets voor een ander wil doen. Hun steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht.
Subsidie Sportstimulering 26
Het urban sportpark is een goed idee om Leidenaren aan het sporten en bewegen te krijgen!
De gemeente Leiden stelt tot en met 2023 de subsidie Sportstimulering beschikbaar om sportieve initiatieven te ondersteunen.
Topsportfonds Leiden 27
De stichting Leiden Topsport beheert het Topsportfonds Leiden. Het fonds is ervoor om de
topsport in Leiden te bevorderen, ondersteunen en helpen ontwikkelen daar waar mogelijk.
Gezien de beperkte omvang van het fonds en het feit dat het fonds (deels) wordt gevuld door
gemeentelijke subsidie, zijn criteria nodig om de middelen precies daar terecht te laten komen
waar zij het meest effect hebben voor de topsport, topsporter of topsportclub.
Europese financiering van sportprojecten 28
Het programma Erasmus+/ Sport richt zich specifiek op sport. Het Erasmus+ sportprogramma
kent jaarlijkse subsidieronden. In 2018 is € 37,4 miljoen beschikbaar vanuit Erasmus+/ Sport. Tot
op heden wordt door Nederland weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europa
biedt.
25. www.oranjefonds.nl
26. gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vrije-tijd-cultuur-en-evenementen/sporten/subsidie-sportstimulering
27. topsportleiden.nl/topsportfonds
28. www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8289&m=1513665126&action=file.download
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Organisatie
Het behoeft geen uitleg dat wij ook na het indienen van dit stuk graag betrokken blijven bij de
uiteindelijke realisatie van het urban sportpark. Daarom stellen wij voor om een projectteam
samen te stellen. Zij zal bestaan uit afgevaardigden van alle belangrijke invalshoeken om dit
project op de beste manier te laten verlopen. Verder stellen wij voor om met dit projectteam
vaste momenten af te spreken om over het verloop te kunnen praten.
Een voorbeeld van zo’n organisatie zou onderstaande kunnen zijn:
- bestuurlijk portefeuillehouder
- ambtelijk opdrachtgever
- projectleider buitenruimte
- communicatie-adviseur
- beleidsadviseur jeugd
- beleidsadviseur sport
- Afvaardiging urban sporters: Didier Bolk, Daan van der Kolk en Clara Bik
Planning
Het doel is dat het park er staat in 2024, het jaar waarin voor de tweede keer skateboarden en
BMX’en op de Olympische Spelen staat in Parijs.
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Urban sportpark Leiden
Leeft!
Er is veel aandacht voor 1 centraal urban sportpark in Leiden. Dit plan wordt niet alleen gedragen door de initiatiefnemers, maar ook door de media en een ontzettend grote groep urban
sporters uit Leiden en de regio. Iedereen is ervan overtuigd dat Leiden in groot centraal urban
sportpark nodig heeft, zo’n faciliteit zal een grote aanwinst zijn voor de stad.
Radio-optreden
Daan, Didier en Clara zijn tot tweemaal toe aangeschoven bij de ‘Avond met Robbert’. Iedere
dinsdagavond praat Robbert Beurse en zijn verschillende sidekicks met mensen die iets bijzonders hebben te vertellen. Op 30 juni29en op 15 september 30 was er aandacht voor het Leids
centraal urban sportpark.
Speeddate met wethouder Fleur Spijker
Noor is lange tijd actief geweest bij King for a Day. Zo heeft zij meegedacht over oplossingen
om de Leidse jeugd aan het sporten te krijgen en over de herinrichting van het Nieuwe Energiepark in Leiden. Uiteraard heeft zij regelmatig het idee van een skatepark ter sprake gebracht.
Ook afgelopen 15 juli toen had zij een speeddate met wethouder Fleur Spijker over de toekomst van het stationsgebied. Noor heeft de noodzaak van een skatepark uitgelegd.
Inspreken raadsvergadering
Op dinsdag 1 september heeft Clara ingesproken in de vergadering van de raadscommissie
Onderwijs en Samenleving.31 Zij heeft in 5 minuten een samenvatting gegeven van bovenstaand plan en daar kwamen vanuit de raad veel positieve reacties!
Artikel in Leidsch Dagblad
Naar aanleiding van het inspreken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving heeft het
Leidsch Dagblad een artikel over het gewenste Urban Sportpark gepubliceerd. 32
Artikel op Sleutelstad Leiden
Op 4 oktober 2020 verscheen op de website van Sleutelstad het artikel ‘Nieuw skatepark een
stapje dichterbij: ‘ Daar vinden ze wel een potje voor’. 33
Petitie
Tenslotte rest ons nog de petitie aan te bieden, die via Skateparkleiden.nl te ondertekenen viel.
In totaal hebben in 2 maanden tijd 1062 mensen getekend voor 1 groot centraal urban sportpark in Leiden. In de bijlage treft u alle namen.

29. sleutelstad.nl/video/de-avond-met-robbert-2020-06-30-191426/
30. sleutelstad.nl/video/de-avond-met-robbert-2020-09-15-191555/
31. leiden.notubiz.nl/vergadering/736448/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Samenleving%2001-09-2020
32. www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20200902_13801248/pleidooi-jongeren-voor-hip-urban-sportspark-in-leiden-want-de-bestaande-skatebaantjes-zijn-bedroevend
33. https://sleutelstad.nl/2020/10/04/nieuw-skatepark-een-stapje-dichterbij-daar-vinden-ze-wel-een-potje-voor
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Samenvattend
Hardware
Een urban sportpark is dus een ontmoetingsplek voor jong en oud. Hoe gaan we hier vorm aan
geven? Als we kijken naar andere steden die ons voorgegaan zijn, is een oppervlakte van minstens 2.500 m2 afdoende. Het grootste gedeelte zal gebruikt worden als skatepark zodat inline
skaters, skateboarders, BMX’ers en stuntsteppers hun hart kunnen ophalen.
Het ontwerp van het urban sportpark moet door een professionele partij gedaan worden in
samenwerking met de gebruikers van het park. Hiervan is het van belang dat het ontwerp overloopt in de omgeving en dat er rekening gehouden wordt met de duurzaamheid van het park.
Daarnaast zou het mooi zijn als er plek is voor freerunnen, tafeltennis, boulderen, hardlopen,
bootcamp, urban fitness, schaken en graffiti.
Minstens zo belangrijk is de locatie. Omwonenden moeten geen overlast ondervinden, het
moet goed bereikbaar zijn, toegankelijk en het moet een veilige en open plek zijn voor sociale
controle.
Er moet een onderhoudsplan komen, een toiletvoorziening, een bezemkast, evt. verlichting,
bankjes, prullenbakken, een overkapping, zodat bij slecht weer ook gesport kan worden. Zowel
de Skateboard Federatie Nederland (SFN) als wij kennen de partijen die vaker met dit bijltje
hebben gehakt. Zij weten als geen ander rekening te houden met de wensen van de gebruikers
en die van de gemeente.
Software
Als er een afdoende park is neergezet dan zal het park ook gebruikt gaan worden voor het
organiseren van leuke dingen, zoals events, wedstrijden en lessen voor jong en oud. Het zal een
creatieve ontmoetingsplaats worden voor ongebonden sporters, ongeacht achtergrond en afkomst. Het park zal tevens een regionale functie gaan krijgen: urban sporters vanuit de gehele
regio zullen tot deze outdoor sportaccommodatie worden aangetrokken.
Orgware
De bemensing van deze sportvoorziening is minstens zo belangrijk! De Leidse skateboarders
willen een stichting in het leven roepen, om eventuele fondsen te werven en zodat zij eventueel het schoonhouden van het park op zich kunnen nemen. De SFN ontwikkelt momenteel een
young leaders program om skateboarders andere skaters te kunnen coachen, om de onderlinge verbinding van deze vrije sporters te versterken. Denk ook aan het aanstellen van een urban
buurtsportcoach of een urban citymanager. Durf te experimenteren in het beleid zoals Eindhoven en Rotterdam, maar voorkom de fuik van institutionalisering! Dat druist namelijk in tegen
alles waar de urban cultuur voor staat. Urban sport staat voor vrijheid!
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Leiden - 5 oktober 2020
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