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Indiening Wijkgroenplan Leidsche Rijn: ‘Groen Stobb erak’  
 
 
 
Beste buurtgenoten, 
 
Nog een laatste update. Wij hebben inmiddels een wijkgroenplan-idee ingediend bij de gemeente. De 
gemeente heeft ook al enig voorwerk gedaan, we zitten dus al aan tafel. 
We hadden voldoende positieve reacties binnen om tot indiening over te gaan 
De reacties en opmerkingen van bewoners en de analyse/uitgangspunten van Zanne Schors 
(landschapsarchitect bij de gemeente) hebben wij in een ideeënkaart en een aantal profielschetsen 
verwerkt. Op deze ideeënkaart staan onze voorlopige bevindingen waarvan wij denken dat deze vertaald 
kunnen worden in een groenplan dat realiseerbaar is en gedragen wordt door het merendeel van de 
bewoners.  
Opmerkingen en/of bezwaren op het plan, welke nog niet zijn verwerkt of benoemd, zullen grotendeels, door 
afstemming met jullie, kunnen worden opgelost. Door in dit stadium al te communiceren hopen we begrip en 
draagvlak te creëren zodat er straks een plan ligt waar iedereen zich in kan vinden. De reacties zijn 
overwegend positief, het ‘not in my backyard’-gevoel is er bij een enkeling, al is nog niet iedereen gehoord. 
We hebben gecommuniceerd via de bewonersvereniging Escafi en hier is niet iedereen lid van. 
 
Wij denken dat dit plan het beeld van het Stobberakplantsoen verbetert en de wijk groener en ruimtelijk 
aantrekkelijker maakt. Hierdoor ontstaat meer samenhang met omliggende buurten en verbetert de 
leefomgeving. 
Wat opvalt is dat het huidige Stobberakplantsoen geen relatie heeft met het groen eromheen, in 
tegenstelling tot de groene hoven die tussen de huizen aan de Birstumerraklaan en Monikkeraklaan liggen. 
Hierdoor ontbreekt het aan sociale controle en een stukje verantwoording voor het openbaar groen. Het 
verbindt de buurten niet met elkaar;’Wanneer komen de slagbomen’,is ook een kreet die voorbij kwam. Het 
groen oogt erg kaal, de ruimte loopt weg.  
Veel genoemde ergernis nummer één: hondenpoep. Jammer, want zoveel extra ruimte zou een verlengstuk 
kunnen zijn van je tuin en is tevens speelterrein van de kinderen die er wonen en uit de rest van de buurt.  
Het groen wordt wel zeer goed gebruikt voor allerlei activiteiten: voetbal, spelletjes, bootje varen,vissen, 
beestjes zoeken, picknicken, buurtfeest houden en ‘s winters schaatsten en de kerstboom opgetuigen. 
Allemaal bezigheden waarbij je graag een schoon grasveld betreedt en niet na afloop alle 
schoonmaakmiddelen in de strijd wilt gooien. Hier zou gelijktijdig met de groenverbetering aandacht voor 
moeten komen. Informeren, bordjes, meer sociale controle, handhaving ? 
Binnen de betonnen kaders (Akkrumerraklaan-zijde) schijnt archeologische grond te liggen. Het leek ons 
een goed idee als dit zichtbaar gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door Romeinse cijfers in te graveren of 
andere symbolen? Dit hebben we ook bij de gemeente neergelegd.  
Openheid wordt ook als positief ervaren. Dit karakter blijft behouden het weilandgevoel zal worden versterkt 
door de knotwilgen die meer verspreid langs de sloot staan. Eventuele beplanting aan deze kant zou 
hieraan kunnen refereren, heemplanten of boerenvoortuin? Hoe en of dit alles kan worden uitgevoerd is aan 
de gemeente. De ideeënkaart geeft een duidelijke richting waarbinnen naar oplossingen gezocht kan 
worden. Plekken,soorten, aantallen liggen niet vast. Dit alles wordt teruggekoppeld en in later stadium door 
de gemeente gepresenteerd. 
 
Bedankt voor al jullie reacties. Ik zal aanwezig zijn op de buurtpicknick 28 september aanstaande, voor 
vragen en uitleg kunnen jullie dan bij mij terecht. Ik zal ook deze week contact opnemen met de gemeente 
over de stand van zaken. 
 
 
Groene groet, 
Initiatiefnemer: Marielle Doelman 
 
Planondersteuners: 
Rianne van Vliet en Paul Oostveen 
Nadine en Marcel Koks 
Laurens van der Perk 
Judith Heerdink 
Manon Sevenheck 
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