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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

 

In 2016 is in samenwerking tussen de gemeente en HC Haarlem een prachtig hoofdveld aangelegd, wij hebben daar nu 

alweer vier jaar veel plezier van! Nu is één van de twee andere velden aan de beurt. Ook dat veld willen wij aanleggen naar 

de wensen en standaarden van vandaag de dag, iets dat door onze leden ook verlangd wordt. 

 

Want een waterhockeyveld is tegenwoordig de standaard 

Het is de basis van het moderne hockey. Het is sneller, veiliger, en door de betere veerkracht veel beter voor gewrichten en 

ledematen. Dat merken we aan de wens van onze leden, maar óók van onze gastteams. Om ons heen zien we het aantal 

watervelden ook fors toenemen. Wij willen bijblijven in de ontwikkeling van de sport en zijn daarom hier vanavond om een 

beroep op u te doen. 

 

Een tweede waterveld is nog ver weg 

In de vervangingsplannen van de gemeente wordt namelijk uitgegaan van een traditioneel zand ingestrooid veld, waarbij 

tegen meerkosten een watervariant kan worden aangelegd. De meerkosten van een waterveld t.o.v. van een zand 

ingestrooid veld bedragen op dit moment bijna € 120.000. Meerkosten die op dit moment niet in de begroting van de 

gemeente Haarlem zijn opgenomen. Dit houdt in dat, indien de vereniging ervoor kiest om een waterveld te laten 

aanleggen, deze meerkosten voor rekening van HC Haarlem komen. 

 

Wij zien dat de gemeente hard haar best doet om ons te ondersteunen waar mogelijk, maar voelt zich (begrijpelijk) 

gebonden aan het investeringsbudget opgenomen in de huidige begroting. 

 

Met allerlei acties binnen de vereniging en het aanvragen van subsidies stellen wij alles in het werk om de meerkosten van 

een waterveld bijeen te brengen. Echter is het voor een familieclub als HC Haarlem met iets meer dan 1.000 leden bijna 

onmogelijk om een dergelijk bedrag* bijeen te brengen en dit kunnen wij ook eigenlijk niet van de leden verlangen. 

  

Daarom hebben wij de volgende twee vragen aan u 

1. In sport-brede zin 

Of in de vervangingsplannen van alle gemeentelijke hockeyvelden een waterveld de standaard kan worden? Zodat, 

net als bij andere sporten als voetbal en rugby, de trends en ontwikkelingen kunnen worden gevolgd en hockeyers 

bovendien een veiliger veld met aanzienlijk minder kans op blessures geboden kan worden; 

2. In dit specifieke geval 

Of u bereid bent een aanvullende investering te doen, zodat wij nu het door ons gewenste waterveld kunnen 

realiseren? De toplaag van een veld wordt namelijk voor tien jaar aangelegd en het nu (zomer 2020) aanleggen van 

een zand ingestrooid veld en het pas aanleggen van een waterveld over tien jaar zou met de huidige inzichten een 

achteruitgang van hockeybeleving, -techniek en -veiligheid betekenen. 

 

Bedankt voor uw aandacht 

 

 

 

Vincent Hoogeland 

bestuurslid Algemene Zaken 

 

 

* Op basis van 1.000 leden is dit per lid een eenmalige investering van € 120. Aangezien HC Haarlem een familievereniging 

is en er vaak meerdere leden van het gezin hockeyen, kan dit oplopen tot honderden euro’s per gezin. Hiermee gaat het 

open, toegankelijke en familiaire karakter van de vereniging verloren. 
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