
BIJLAGE  A: TOELICHTING INVESTERINGEN    

   SPORTVELDEN JAARSCHIJF 2016 

Van der Aart sportpark 

1. Renoveren dug outs softbalveld Onze Gazellen     
De dug-outs van het softbalveld van Onze Gezellen voldoen niet meer aan de bondseisen van 

de KNBSB om competitiewedstrijden op het softbalveld te spelen. De dug-outs zijn afgekeurd 

en de ingangen van de dug-outs zijn te laag waardoor letsel is te verwachten. Gelet op het 

voldoen aan de veiligheidseisen en wetstechnische eisen KNBSB is het vervangen van de dug 

outs een noodzakelijke vervangingsinvestering, welke is opgenomen in de meerjarige 

investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV. 

 

Sportpark Vergierdeweg 

2. Toplaag renovatie natuurgrasvelden VV Schoten     

Beide natuurgrasvelden (wedstrijd en trainingsveld) van v.v. Schoten zijn dringend aan 

renovatie toe. De velden zijn in 1999 aangelegd en de toplaag is  technisch afgeschreven. 

Regelmatig zijn er problemen met de waterhuishouding (drainage) hetgeen zorgt voor 

afkeuringen van de velden. De toplaagrenovatie (incl. drainage) van beide velden betreffen 

noodzakelijke vervangingsinvesteringen gebaseerd op meerjarige investeringsraming 2015-

2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV. 

3. Vervangen toplaag en sporttechnische onderbouw van het hockeyveld 2 HC Haarlem 

De toplaag van (zand ingestrooid) hockeyveld 2 van HC Haarlem moet vervangen worden gelet 

op de volle bezetting en gerepareerde stormschadeplekken van afgelopen zomer. De toplaag is 

technisch afgeschreven. Daar de sporttechnische onderbouw (sporttechnische laag inclusief. 

drainage) van het veld al 30 jaar oud is, is het noodzakelijk om ook deze te vervangen. 

Betreffen beide een noodzakelijke vervangingsinvestering gebaseerd op de meerjarige 

investeringsraming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV. 

Gezien de ontwikkelingen van de hockeysport en om in de toekomst betere hockeyers te 

kunnen creëren vanuit de jeugd en de klasse waar de club met het eerste team in speelt, heeft de 

hockeyvereniging HC Haarlem aangegeven toe te zijn aan een (semi-)waterveld en bereid te 

zijn, door een investering uit de clubkas, het veld te up graden naar een (semi-) waterveld.  

De vereniging HC Haarlem heeft te kennen gegeven dat zij bereid zijn een eigen financiële 

bijdrage levert tot maximaal € 65.000 voor de meerkosten van het (semi) waterveld. Het beleid 

van de gemeente Haarlem is om alleen de vervangingsinvesteringen voor de zand ingestrooide 

kunstgrasvelden te financieren. Dit beleid blijft komende 5 jaar ongewijzigd van kracht. Er zijn 

geen eisen vanuit de bond die (semi) watervelden voorschrijven voor het spelen van 

competitiewedstrijden. Gelet op de eigen verenigingsbijdrage is naar HC Haarlem toegezegd de 

komende 5 jaar geen (semi) watervelden te financieren uit het Investeringsplan Sport. 



De hogere onderhoudskosten voor een (semi)waterveld worden verwerkt in een nieuwe 

huurovereenkomst met de HC Haarlem. Bovenop de standaard onderhoudskosten voor een 

zand ingestrooid hockeyveld komen extra kosten voor beregening, waterontijzering, 

algenbestrijding en extra groot onderhoud (€ 8.000 tot € 11.000 per jaar).  

 

4. Vervangen hekwerken rondom hockeyveld 2 HC Haarlem    

De hekwerken rondom hockeyveld 2 zijn dusdanig in verval en hebben de nodige schade 

opgelopen door omgewaaide bomen dat vervanging noodzakelijk is. De voordeligste manier is 

het gelijktijdig met de vervanging van de mat uit te laten voeren. 

Sportpark Pim Mulier 

6. Aanbrengen batters eye / hekwerk honkbal veld DSS     

Door promotie naar de hoofdklasse in 2014 van het eerste team van DSS worden er hogere 

eisen aan het honkbalveld gesteld vanuit de Honkbalbond. Het aanbrengen van een batterseye 

(hekwerk) is per 1 maart 2016 verplicht ( regel 3.1.3 van het Vademecum Accommodaties 

Honk- en Softbal 2015 van de KNBSB). De vereniging heeft afgelopen jaar nog dispensatie 

van de KNBSB gekregen, maar de dispensatie wordt niet verlengd.  

De batters eye is een hekwerk met een donker oppervlak van 20 meter breed en 7 meter hoog. 

De  donkere achtergrond achter het midveld is een vereiste zodanig dat de slagman een goed 

zicht heeft op de naar hem geworpen bal. 

Sportpark Van Zeggelenplein DSK 

7. vervangen toplaag wedstrijd kunstgrasveld DSK     

Er is sprake van overmatig gebruik van het veld door wedstrijden, trainingen, buurtjeugd en 

schoolgebruik. De toestand waar de mat reeds in verkeert, is voor de KNVB reden om de mat 

af te keuren voor competitievoetbal. Daar DSK slechts 1 veld tot zijn beschikking heeft is het 

onvermijdelijk te mat te moeten vervangen. De toplaag is technisch afgeschreven, betreft een 

noodzakelijke vervangingsinvestering gebaseerd op meerjarige investeringsraming 2015-2030 

sportvelden van SRO Kennemerland BV. 

Sportpark Emauslaan 

8. vervangen toplaag wedstrijd kunstgrasveld 2 kon HFC    

Door verenigingsgebruik en het gebruik door buurtjeugd zal de sport/speltechnische keuring na 

de competitie in 2016 aangegeven dat de kunstgrasmat (toplaag) niet meer voldoet aan de 

minimale door de KNVB vereiste sporttechnische normen kunstgrasvelden. Het veld wordt dan 

door de KNVB uit de bespeling gehaald. Daarnaast zijn er veel klachten vanuit de vereniging 

over blessures welke door de hardheid van het veld worden veroorzaakt.  

Betreft een noodzakelijke vervangingsinvesteringen gebaseerd op meerjarige investerings-

raming 2015-2030 sportvelden van SRO Kennemerland BV. De toplaag is technisch 

afgeschreven. 

 



Niet gehonoreerde wensen voor investeringen uit het IP jaarschijf 2016 

1) Wens vereniging Geel Wit voor ombouw van natuurgras trainingsveld in kunstgras 

De vereniging geeft aan dat het natuurgras trainingsveld (50x 50 meter) door overmatig 

trainingsgebruik dringend aan renovatie toe is inclusief het vervangen van de drainage. Bij 

slechte weersomstandigheden last de verenigingen de trainingen op dit veld af. De vereniging 

wil dit natuurgrasveld ombouwen tot een kunstgrasveldje. 

Door een betere herschikking van de trainingen over het veldenbestand van Geel Wit is er geen 

directe noodzaak voor renovatie van het trainingsgrasveld. SRO heeft de hiertoe de 

trainingsschema’s vergeleken met het beschikbare veldenbestand. In huidige situatie traint Geel 

Wit op het kunstgrasveld (met verlichting) en training grasveldje Geel Wit (50 x 50 meter) 

zonder verlichting. Het onverlichte gras wedstrijdveld wordt alleen gebruikt voor wedstrijden.  

Conclusie was dat ter ontlasting van het natuurgras trainingsveld in principe zelfs alle 

trainingen op het verlichte kunstgrasveld kunnen. Ter voorkoming van versnelde slijtage 

kunstgrasvezel is het wel wenselijk om een deel van trainingen op het natuurgras trainingsveld 

af te werken bij normale weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de vereniging voor haar 

trainingen uitwijken naar het kunstgrasveld. 

Deze conclusie sluit aan bij de richtlijnen van de KNVB voor bespeling van gras en 

kunstgrasvelden. Verenigingen dienen hun trainingen eerst op het kunstgrasveld in te plannen. 

Indien vereniging/SRO aantoont dat het haar structureel urencapaciteit ontbreekt op 

kunstgrasveld(en) om trainingen in te plannen, dan pas kunnen verenigingen haar teams naar 

het natuurgras trainingsveld verwijzen. 

 

2) Reviseren van de printplaten scorebord Haarlem honkbal stadion + verplaatsen 

armaturen lichtmasten naar atletiekbaan 
Uit toetsing van beide werken aan het gemeentelijk activeringsbeleid en aan de financiële 

richtlijnen voor het opvoeren van nieuwe investeringen in het IP 2016 -2021 is gebleken dat 

beide investeringen niet uit het Investeringsplan mogen worden gedekt. Het betreft planmatig 

onderhoud dat SRO uit de onderhoudsbudgetten dient te dekken. 

  

Scorebord Haarlem honkbal stadion 

Het reviseren van de printplaten van het scorebord wordt beschouwd als onderhoud aan het 

scorebord. Het scorebord heeft een afschrijvingstermijn van 20 jaar waarvan nog 10 jaar 

resteert. Het vervangen van printplaten is geen nieuwe investering omdat nog op het activum 

(het scorebord) wordt afgeschreven. Het scorebord heeft nog een resterende boekwaarde van 10 

jaar.  

  

Verplaatsen armaturen lichtmasten (Tennispad 2) naar atletiekbaan Pim Mulier 

De verplaatsingskosten, materiaal en manuren voor het overzetten van de armaturen op de 

lichtmasten van voormalig sportcomplex Young Boys naar  de atletiekbaan kunnen niet als 

investeringslasten worden geactiveerd. Ook hier geldt dat op de armaturen nog een resterende 

boekwaarde rust. De resterende afschrijvingstermijn van de armaturen bedraagt 18 jaar. 

De baanverlichting op de atletiekbaan is 35 jaar oud. De lichtmasten zijn door regelmatig 

onderhoud nog niet aan vervanging toe, de armaturen dienen echter wel te worden vervangen. 


