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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 
t.a.v. wethouder M. Snoek, 
Grote Markt 1, Haarlem 
 
 
 
Haarlem, 16 juni 2018 
 
 
 
Betreft: Tweede kunstgrasveld Haarlem-Kennemerland fc 
 
Geachte heer M. Snoek,  
 
Namens het bestuur van Haarlem-Kennemerland f.c. willen wij u verzoeken om op korte 
termijn een tweede kunstgrasveld ten behoeve van onze voetbalvereniging aan te leggen.  
 
Ons verzoek is gestoeld op meerdere argumenten.  
 
Te beginnen met de gestage groei van onze vereniging, die zich ook voor komend seizoen 
doorzet. Zoals u weet zijn wij een gezonde vereniging met een eigen opbouw vanuit de jeugd 
van Haarlem-Noord. Helaas liepen we dit seizoen met de huidige complexmogelijkheden al 
tegen de beperkingen aan. Hieronder gaan we uitgebreider in op de inzetbaarheid van de 
velden in  voetbaltechnische zin. 
 
Ten tweede op dit momenten beschikken we over een trainingsveld (formaat wedstrijdveld) 
en drie wedstrijdvelden, waaronder een kunstgrasveld. Het trainingsveld is op basis van veld 
kwaliteit (toplaag en drainage) niet bruikbaar als wedstrijdveld. 
 
Ten derde de ‘nieuwe’ ontwikkelingen op en rond het oude HFC Haarlem-complex. Dit 
complex met nog de oude tribune en kleedkamers heeft de afgelopen jaren in ontwikkeling 
vrijwel stil gestaan. We zijn dan ook blij dat op basis van een goede samenwerking met het 
Schoter wij de plaatsing van noodlokalen en een tijdelijke sporthal in goed overleg mogelijk 
kunnen maken. Naast de kansen die wij zien met het draaien van het ‘oude hoofdveld van 
HFC Haarlem’, zal u begrijpen dat deze aanstaande ontwikkelingen ook een druk legt op 
onze vereniging. In dit traject hebben we dan ook helder aangegeven dat een signaal richting 
onze vereniging voor een tweede, al jaren gewenst, kunstgras welkom is voor het draagvlak 
voor de activiteiten in de komende periode.  
 
 
Wij beschikken thans over vier velden, te weten: 

• Veld 1 - een grasveld (het ‘oude’ hoofdveld van HFC Haarlem met tribune) van goede 
kwaliteit en zonder verlichting; 
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• Veld 2 - een grasveld (ook wel aangeduid als trainingsveld, formaat wedstrijdveld) 
met verlichting, maar zonder hekken en zonder uitloopruimte waardoor veld 2 niet 
geschikt is voor wedstrijden. Daarbij kom dat dit veld door de trainingen 
snel overbelast raakt, waardoor er in de tweede helft van het seizoen (na de 
winterstop) nauwelijks nog gras op ligt en veld 2 onbruikbaar is. Veld 2 zouden we 
dan ook graag laten beleggen met kunstgras; 

• Veld 3 - een kunstgrasveld met verlichting en; 

• Veld 4 - een grasveld zonder verlichting en van zeer slechte kwaliteit.  

• Dit veld ligt tegen het park aan, en ligt relatief laag en in een hoek ligt nog een deel 
van een fundament. Twee oorzaken dat bij regenbui het water niet goed wegstroomt 
en het veld niet meer bruikbaar is. 

Tevens verwijzen we naar de capaciteitberekening van de KNVB in de bijlage. 
 
Gelezen de staat van de velden en het complex, zal u begrijpen dat wij er de afgelopen twee 
seizoen al regelmatig onvoldoende gelegenheid hadden op het huidige complex alle 
wekelijkse wedstrijden, zoals ingedeeld door de KNVB, te laten plaatsvinden. Zo ook bij het 
invullen van het trainingsschema lopen wij tegen ernstige beperkingen aan. Komend seizoen 
hebben wij rond 750 leden, verdeeld in 48 wedstrijdspelende teams, op het complex. Gezien 
de aanwas van leden in de laatste paar jaren is de verwachting dat de vereniging binnenkort 
zal doorgroeien naar rond 900 leden. De velden aan de Sportweg 8 te Haarlem zijn reeds 
nu ontoereikend.  
 
Het complex telt ruimte voor vier voetbalvelden. Graag willen we als vereniging ook deze 
velden kunnen inzetten voor onze leden voor zowel de wedstrijden als de trainingen. Gezien 
de genoemde problemen met de velden, zijn wij van mening dat wij op dit moment niet 
goed over vier bespeelbare velden kunnen beschikken. Een extra kunstgrasveld - bij 
voorkeur op veld 2, gezien de reeds aanwezige verlichting voor de avondtrainingen - is 
noodzakelijk om aan onze doelstellingen als voetbalvereniging te voldoen.  
 
Wij verzoeken u dan ook dringend op korte termijn een besluit te nemen tot de aanleg van 
een kunstgrasveld op de sportaccommodatie van Haarlem-Kennemerland fc, en wel zo dat 
deze met de werkzaamheden van de geplande draaiing van het hoofdveld kan worden 
meegenomen.  
 
Wij reken op uw steun en inzet. 
 
Namens het bestuur van Haarlem-Kennemerland fc,  
 
A. Overbeek, voorzitter 
P. Rademaker, vice-voorzitter 
mr. drs. T. Mekkelholt, secretaris 
 

Bijlage: Capaciteitberekening op basis van KNVB-normen 



Behoeftebepaling FC Haarlem-Kennemerland Datum: 15/06/2018
Relatienummer: BBCY47K

Gemeente: Haarlem
Vestigingsplaats: Haarlem

Mannen Netto
speeltijd

Bruto 1

speeltijd
Teams

Zaterdag
Teams
Zondag

Teams
Doordeweeks

Senioren 90m 135m 7 1 0

O19 90m 135m 1 0 0

O17 80m 125m 2 0 0

O16 80m 125m 2 0 0

O15 70m 115m 2 0 0

O14 70m 115m 1 0 0

O13 60m 105m 3 0 0

O13 (7 tegen 7) 60m 105m 0 0 0

O12 60m 105m 4 0 0

O11 (9 tegen 9) 50m 80m 0 0 0

O11 (7 tegen 7) 50m 80m 4 0 0

O10 (7 tegen 7) 50m 80m 4 0 0

O9 (6 tegen 6) 40m 72m 5 0 0

O8 (6 tegen 6) 40m 72m 5 0 0

O7 (4 tegen 4) 40m 70m 0 0 0

O6 (2 tegen 2) 40m 70m 0 0 0

Senioren (45+) 20m 50m 1 0 0

Senioren (35+) 20m 50m 0 0 0

Veteranen 90m 135m 0 0 0

Vrouwen Netto
speeltijd

Bruto 1

speeltijd
Teams

Zaterdag
Teams
Zondag

Teams
Doordeweeks

Senioren 90m 135m 1 0 0

Senioren (7 tegen 7, 20m) 20m 50m 0 0 1

Senioren (7 tegen 7, 40m) 40m 70m 0 0 0

O19 90m 135m 1 0 0

O17 80m 125m 1 0 0

O17 (7 tegen 7) 80m 125m 0 0 0

O15 70m 115m 1 0 0

O15 (7 tegen 7) 70m 115m 0 0 0

O13 60m 105m 0 0 0

O13 (7 tegen 7) 60m 105m 0 0 0

O11 (7 tegen 7) 50m 80m 1 0 0

O7 (4 tegen 4) 40m 70m 0 0 0

O6 (2 tegen 2) 40m 70m 0 0 0

Senioren (45+) 20m 50m 0 0 0

Senioren (35+) 20m 50m 0 0 0

Veteranen 90m 135m 0 0 0

G-teams Netto
speeltijd

Bruto 1

speeltijd
Teams

Zaterdag
Teams
Zondag

Teams
Doordeweeks

Senioren 60m 105m 0 0 0

Junioren 50m 95m 0 0 0

 
1 Bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze +

wiseltijd (inloop/uitloop)

2 Netto veldbezetting = het netto aantal uur dat er
effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is
om alle thuiswedstrijden af te werken

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat
teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen.

3 Capaciteit wedstrijdveld
Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30.
Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.

4 Benodigde wedstrijdvelden = bruto
veldbezetting / capaciteit wedstrijdveld.

De uitkomst wordt naar boven afgerond. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in gebruik hoofdveld
en overige wedstrijdvelden.De hoogste uitkomst
is bepalend voor het aantal benodigde
wedstrijdvelden.

5 Rekening houdend met trainen eveneens op de
woensdagmiddag

6 Hoogst aantal benodigde wedstrijdvelden x 2.

Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw
voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en
teamlockers.

7 Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten

Aantal teams

Zaterdag

Zondag

Doordeweeks

46

1

1

Totaal aantal teams 4 48

Wedstrijdvelden zaterdag

Netto veldbezetting 2

Bruto veldbezetting 3

Capaciteit wedstrijdveld 3

20.3 u

32.6 u

7.5 u

Benodigde velden 4 4.3   /   5

Wedstrijdvelden zondag

Netto veldbezetting 2

Bruto veldbezetting 3

Capaciteit wedstrijdveld 3

0.8 u

1.1 u

6.5 u

Benodigde velden 4 0.2   /   1

Wedstrijdvelden doordeweeks

Netto veldbezetting 2

Bruto veldbezetting 3

Capaciteit wedstrijdveld 3

0.2 u

0.4 u

4 u

Benodigde velden 4 0.1   /   1

Overige benodigdheden

Trainingsvelden (indicatie) 5

Kleedkamers 6
2.5

10

Netto veldbezetting

Per week

Per jaar 7
21.17 u

762 u
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