
Startnotitie ‘Gebiedsontwikkeling Entree Verre Oosten Schalkwijk’ 
 
 
De Haarlemse Mixed Hockey Club (HMHC) Saxenburg, opgericht 
in 1912, maakt sinds de tachtiger jaren gebruik van de 
sportfaciliteiten aan de Boerhaavelaan, bestaande uit twee 
velden en een clubhuis op ca. 2,5 hectare gemeentelijke grond. 
 
De club huurt de faciliteiten via SRO. Het clubhuis (2013) is 
grotendeels in eigendom van Saxenburg. De beide velden zijn in 
2017 gerenoveerd, waarbij door de club flink is geïnvesteerd in 
de toplaag van de velden en de bijbehorende sproei-installatie. 
 
650 leden, minimaal net zoveel ouders en wekelijks meer dan 
350 tegenstanders maken van deze accommodatie gebruik als 
speler, vrijwilliger of bezoeker. Een gemiddeld lid is 2-3x per 
week actief op de club. 
 
Saxenburg heeft als sportclub een belangrijke maatschappelijke 
rol in de regio door hockey binnen bereik te brengen van (jonge) 
kinderen uit de directe omgeving. We werken op dit moment 
helaas met een wachtlijst voor -met name- jonge kinderen. 
Daarnaast is de bezettingsdruk op de twee velden zo hoog dat 
de wedstrijden en trainingen noodgedwongen erg vroeg, of erg 
laat op de dag moeten worden ingepland. Voor de komende 
jaren verwachten wij ook een verdere groei van onze jong-
dames en -heren teams voor wedstrijden op de zondag, aangezien steeds meer leden de 
overstap maken vanuit de jeugd naar de seniorenteams van Saxenburg. Door de huidige veld 
capaciteit is er nauwelijks tot geen training ruimte beschikbaar is voor onze senior leden voor 
21:00 uur in de avond.  We hebben dan ook de uitdrukkelijke wens om snel over een derde 
(water)veld te kunnen beschikken. Dat derde veld ligt bij voorkeur uiteraard dicht bij de 
bestaande velden en het clubhuis vanwege het clubgevoel en de controleerbaarheid. 
 
We begrijpen dat de groei van Haarlem onverminderd doorgaat en dat de 
gebiedsontwikkeling van het ‘Verre Oosten’ daar een toekomstige rol in speelt. We willen 
graag benadrukken dat goede sportfaciliteiten natuurlijk onmisbaar zijn in een moderne 
stadsomgeving. 
 
In aanvulling op de startnotitie willen wij graag drie zaken onder de aandacht brengen: 

1. In het stuk wordt gesproken over een termijn van 4-6 jaar voor het derde veld. Wat 
ons betreft is de noodzaak tot uitbreiding er nu al. Gegeven de toename van het aantal 
bewoners in de directe omgeving van de vereniging, blijft het daarnaast ook 
noodzakelijk dat er over 4-6 jaar nog mogelijkheden zijn om verder uit te kunnen 
breiden. 

2. De toegang tot de parkeerplaats in de huidige situatie is een punt van zorg. De 
aanrijdroute via de drukke Boerhaavelaan over het dubbele fietspad is onveilig. Dit 



moet ons inziens ook worden meegenomen in de verdere plannen voor de 
gebiedsontwikkeling. 

3. We zijn als club niet specifiek gebonden aan de Boerhaavelaan. Saxenburg is bereid 
mee te denken aan een alternatieve locatie, uiteraard zal die aan dezelfde kant van 
de stad moeten blijven vanwege het verzorgingsgebied binnen een straal van 
maximaal 1 kilometer.  
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