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Bezoekersaantallen, bezetting & investeringen SRO 2019 
 

 

Bezoekcijfers zwembaden 
 

 

 

 

Bezetting sporthallen 

 

Bezetting gymzalen in eigendom gemeente (B1-locaties) 

 

 

 

 

 

 

Bezetting gymzalen niet in eigendom gemeente (B2-locaties) 
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Investeringen 

 

Sportpark Noord Schalkwijkerweg (Nol Houtkamp) 

1. Het vervangen van de toplaag kunstgrasveld 3 van Olympia. 

2. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op het voetbalveld 2 van Olympia.  

 

Sportpark Van der Aart 

1. De ombouw van natuurgras rugbyveld naar kunstgras rugbyveld bij RFC Haarlem. 

2. Renovatie toplaag gras trainingsveld VVH Velserbroek. 

3. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op trainingsveld VVH Velserbroek. 

4. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op veld 3 Onze Gezellen. 

5. Aanleg ledverlichting rugbyveld RFC Haarlem. 

6. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op softbalveld Onze Gezellen. 

 

Sportpark Vergierdeweg 

1. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op veld 1 en 2 HC Haarlem. 

2. Vervangen hekwerken rond het kunstgrasveld korfbal van HKC Aurora. 

3. Het vervangen van de toplaag kunstgrasveld korfbal van HKC Aurora. 

 

Noorder Sportpark 

1. De ombouw van natuurgrasveld naar een kunstgrasveld bij FC Haarlem-Kennemerland. 

2. De toplaagrenovatie en kantelen van het voetbalveld 1. 

3. Het vervangen van de toplaag kunstgrasveld van EDO. 

 

Sportpark Zeedistelweg 

De ombouw van natuurgrasveld naar een kunstgrasveld bij SV Alliance ’22. 

 

Sportpark Van Oosten de Bruijnstraat 

1. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op veld 2 SV Geel Wit. 

2. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op kunstgras trainingsveld SV Geel Wit.  

 

Sportpark ‘t Hoenstraat 

1. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op kunstgrasveld HKC Haarlem. 

2. Het vervangen van de veldverlichting voor ledverlichting op kunstgrasveld CKV Rapid. 

 

Beachvolleybalvelden 

De werkzaamheden voor de aanleg van beachvolleybalvelden (inclusief verlichting en veldinrichting) 

op het sportpark Noord Schalkwijkerweg (Nol Houtkamp) zijn in Q1-2018 gestart. Dit project is in 

april 2019 opgeleverd. 

 
Kennemer Sport Center 
De voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de luchtbehandeling in het Kennemer 
Sport Centre en de verbetering van de brandveiligheid zijn gestart in Q4 2019. De oplevering is 
gepland rond de zomer 2020. 


