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DOEL: Besluiten
Het rapport vormt de uitvoering van aangenomen raadsamendement 15/5 naar aanleiding van
vaststelling van het bestemmingsplan Schalkwijk, (december 2007). Hierin verzoekt de raad aan het
college om een externe belangenafweging over mogelijke woningbouw op het sportcomplex Noord
Schalkwijkerweg. Bijgevoegde rapport voorziet hierin.

Bij besluit 2010/51825 heeft het college ingestemd met het opstellen van de gebiedsvisie Europawijk
Noord. De start van die gebiedsvisie is in mei 2010 in de raadscommissie Ontwikkeling besproken en
wordt momenteel voorbereid. Het sportcomplex Noord Schalkwijkerweg valt binnen het plangebied van
deze gebiedsvisie. Daarom wordt de uitkomst van de voorliggende belangenafweging betrokken bij het
opstellen van deze gebiedsvisie.



1

Onderwerp: Externe belangenafweging sportcomplex Noord Schalkwijkerweg
Reg. Nummer: WZ/GM 2011 42504

1. Inleiding
Met de aanduiding “Sportcomplex Noord Schalkwijkerweg” wordt het zuidelijk
deel van het sportcomplex bedoeld dat ligt tussen Belgielaan, Noord-
Schalkwijkerweg en de Kamillevaart/ Boragepad. Het noordelijk deel heet sinds
2007 Sportpark Nol Houtkamp; op het noordelijk deel heeft deze nota geen
betrekking.

Over een andere indeling van het sportcomplex Noord Schalkwijkerweg is in de
afgelopen vijftien jaar op verschillende momenten besluitvorming geweest.
Hieronder een chronologisch overzicht:

 Met de vaststelling van het Spaarneplan in 1995 is de eerste basis gelegd voor
veranderingen in het gebied. Dit plan ging uit van verplaatsing van het sport
gebruik ten gunste van park en circa 220 woningen.

 In 1999 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+
vastgesteld. Dat plan is, net als het Spaarneplan, tijdens de planvorming
besproken met bewoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden en
is in de inspraak geweest. In dat plan zijn voor het sportcomplex Noord
Schalkwijkerweg uitgangspunten geformuleerd, welke overeen komen met het
Spaarneplan.

 De in 2007 door de raad vastgestelde “Actualisatie van het Uitvoeringsplan
Schalkwijk 2000+” geeft aan dat herinrichting van het sportterrein en zijn
omgeving nog steeds leidend is, met het doel het gebruik te intensiveren.

 In oktober 2005 heeft het college van B&W besloten de herinrichting van het
sportcomplex Noord-Schalkwijkerweg te faseren en de plannen voor het
noordelijk deel uit te werken (besluit nr. MO/S&R2005/320). De
gemeenteraad heeft hier vervolgens een voorbereidingskrediet verleend
(besluit nr. 234/2005). De financiële dekking voor herinrichting van het
zuidelijk deel van het sportcomplex Noord-Schalkwijkerweg werd destijds
voorzien door het plan om circa 90 woningen in drie blokken te bouwen op het
zuidelijk deel van het sportcomplex.

 Het college heeft in 2005 uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten over het
Spaarneplan en het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+. Die beide plannen
kennen alleen hoofdlijnen, welke door het college vertaald zijn in een globaal
stedenbouwkundig plan (inrichtingsplan) voor het sportcomplex. De raad heeft
op 30 november 2005 kennis genomen van het plan. Het stedenbouwkundig
plan vormde de basis voor uitvoering in 2 fasen.
Voor fase 2 (zuidelijk deel) geeft het stedenbouwkundig plan de volgende
kaders aan:
- het aanleggen van een centrale ontsluitingsweg voor sporters en

bezoekers door het gebied, voor zowel zuidelijk als noordelijk deel,
- de aanleg van parkeervoorzieningen langs de centrale ontsluitingsweg,
- het herschikken van sportaccommodaties,
- de aanleg van een blauw-groene dwarsverbinding,
- en het realiseren van woningbouw, gespecificeerd in drie blokken, met in

totaal circa 90 eengezinswoningen

Collegebesluit
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 De voorgenomen bouwlocatie is tevens onderdeel van het Convenant Wonen
2007–2011 dat de gemeente met de corporaties heeft gesloten.

Het globaal stedenbouwundig plan voor het Sportcomplex Noord Schalkwijkerweg
is vervolgens verwerkt in het bestemmingsplan Schalkwijk. Echter, tijdens de
vaststelling van het bestemmingsplan Schalkwijk in 2008 was in de gemeenteraad
een debat over de vraag of drie voetbalvelden van het Sportcomplex Noord
Schalkwijkerweg wel bestemd moesten worden voor woningbouw. Uitkomst van
dit debat was het aangenomen amendement 15/5. Door de raad is toen opdracht
gegeven tot een externe afweging van de belangen voor die locatie: sportbelangen,
bewonersbelangen, financiële belangen en volkshuisvestingsbelangen. Hieronder de
tekst van dit amendement.

Aan de eerste bullit uit het amendement is voldaan in het vastgestelde
bestemmingsplan Schalkwijk.

Het bijgevoegde rapport voorziet in de externe belangenafweging zoals beschreven
onder de tweede bullit van bovenstaand amendement. De belangenafweging is
gedaan door adviesbureau Andres CS. Dat bureau is gekozen na een
aanbestedingsronde onder meerdere bureaus (waaronder bureau LEI). Andres CS
heeft interviews afgenomen met vertegenwoordigers van de wijkraad, het
bewonersinitiatief ‘Behoud Sportvelden Noord Schalkwijk’, sportclubs,
woningcorporaties en gemeente. Op basis van demografische, maatschappelijke en
sporttechnische ontwikkelingen is tevens een berekening gemaakt van de
toekomstige behoefte aan sportvelden.

De laatste bullit, concrete invulling van dit sportgebied en compensatie voor geheel
of gedeeltelijke verlies van 90 grondgebonden woningen, zal medio 2011 aan de
raad worden voorgelegd in de gebiedsvisie Europawijk Noord. De start van die
gebiedsvisie is in mei 2010 in de commissie ontwikkeling besproken (reg. nr.
2010/51825) en wordt momenteel voorbereid.

Tekst Amendement 15/5
Draagt het college op:

 De concrete invulling van de fase twee uit het bestemmingsplan te
halen inclusief de bouw van 90 grondgebonden woningen (wit te
laten op de kaart) en het hele gebied fase 2 de status van een
wijzigingsvoorstel te geven;

 De opdracht te geven tot een externe afweging van de belangen die
in relatie tot deze locatie in het geding zijn, waarbij alle belangen
(sportbelangen, bewonersbelangen, financiële belangen en
volkshuisvestingsbelangen) door een externe instantie kunnen
worden afgewogen, en waarbij wijkraden en het actiecomité van
bewoners, sportclubs, woningcorporaties en gemeente betrokken
zijn;

 Met het doel om een concrete invulling te geven aan dit sportgebied
en zonodig en Elders gewenst (Belcanto, Doctershof,
Belastingkantoor, Zuiderpolder, 023 etc.) compensatie te zoeken
voor het gehele of gedeeltelijke verlies van 90 grond gebonden
woningen op deze locatie.
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2. Besluitpunten college
1. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de bijgevoegde rapportage

over de externe belangenafweging sportcomplex Noord Schalkwijkerweg.
2. Het college betrekt deze uitkomsten bij de (nog te maken) keuzes in de

gebiedsvisie Europawijk Noord.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie en ter afdoening van dit

onderdeel van raadsamendement 15/5 aan de commissie Ontwikkeling
gestuurd.

3. Beoogd resultaat
De uitkomst van de belangenafweging wordt betrokken bij de (nog te maken)
keuzes in de gebiedsvisie. Dan kunnen inrichting en eventuele herbestemming van
delen van dit sportgebied in het geheel van de gebiedsvisie vastgelegd worden.

4. Argumenten

Sportcomplex Noord Schalkwijkerweg heeft nu 6 velden.
Ruimtebehoefte sport: tot 2020 overcapaciteit van twee tot vier voetbalvelden.
Het geldende beleidskader en een nulmeting zijn het vertrekpunt van bijgevoegd
rapport. Op basis van demografische, maatschappelijke en sporttechnische trends en
ontwikkelingen is (in hoofdstuk 4) een prognose opgesteld naar de ruimtebehoefte
voor de sportvoorzieningen van de complexen Nol Houtkamp en Noord
Schalkwijkerweg. De conclusie is dat, rekening houdend met de verplaatsing van
V.V. HYS en het ongebruikte derde veld bij V.V. Young Boys, er tot 2020 een
overcapaciteit is van twee voetbalvelden. Door zoveel mogelijk kunstgras toe te
passen, voetbal- en softbalvelden te combineren en de beschikbare ruimte efficiënt
te benutten, kan volgens het adviesbureau in 2020 zelfs een derde en deels vierde
voetbalveld worden vrijgespeeld voor andere functies.

Latente voetbalbehoefte: nuanceer conclusie optimalisatie sportvelden
Het adviesbureau adviseert de gemeente echter om de conclusie, dat een derde en
deels vierde voetbalveld beschikbaar kunnen komen, te nuanceren op basis van het
feit dat er in Schalkwijk sprake is van een “latente voetbalbehoefte”. Dit blijkt uit
vergelijking van het aantal voetballers in Schalkwijk met de nationale, gemiddelde
voetbalparticipatie per inwoner. Er liggen volgens het bureau kansen voor het
verhogen van de sportparticipatie bij voetbal in Schalkwijk. Daarom wordt
geadviseerd de conclusie dat 3,5 voetbalvelden kunnen worden vrijgespeeld te
nuanceren tot maximaal 2 velden.

Belangenafweging: scenario “behoud sport” scoort beter dan “woningbouw”
Voor de belangenafweging (hoofdstuk 5) heeft het adviesbureau interviews of
workshops gehouden met vertegenwoordigers van de wijkraad, het bewoners-
initiatief Behoud Sportvelden Europwijk Noord, de sportverenigingen, SRO
Kennemerland, woningcorporaties en de gemeente Haarlem. De belangenafweging
gaat feitelijk over de vraag of gronden bestemd worden voor woningbouw of dat de
gronden behouden blijven voor sportbeoefening. De ingebrachte belangen zijn door
het bureau vertaald naar criteria die vervolgens zijn voorzien van een
wegingsfactor. In een multicriteria-matrix zijn de criteria vervolgens door Andres
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CS gescoord. Uitkomst van deze belangenafweging is dat het scenario “behoud
voor sport” met 65% beter scoort dat het scenario “woningbouw” met 55%.

Eindadvies rapportage: niet meer dan twee voetbalvelden herbestemmen
Hoewel op grond van de capaciteitsberekeningen en beleidsinterpretaties het
opheffen van drie tot bijna vier velden kan worden betoogd, wordt geadviseerd
terughoudend te zijn met het inleveren van sportvelden. Op basis van de algehele
onderzoeksbevindingen en de belangenafweging wordt aanbevolen om op
sportcomplex Noord Schalkwijkerweg van de 6 velden niet meer dan twee
voetbalvelden anders te bestemmen. De andere velden dienen voor de sport
behouden te blijven in verband met huidige gebruik (2,5 velden) en eventuele,
toekomstige sportbehoeften (1,5 velden).

5. Kanttekeningen

Financiële dekking herinrichting zuidelijk deel sportcomplex neemt af.
Bij het faseringsbesluit (nr. MO/S&R2005/320) van de herinrichting van het
sportcomplex Noord Schalkwijkerweg is grondopbrengst van de bouw van 90
grondgebonden woningen aangegeven als de financiële dekking voor de
herinrichting van het zuidelijk deel. Adviesbureau Andres CS adviseert in
bijgevoegde belangenafweging (bijlage A) om maximaal twee voetbalvelden te
bestemmen voor woningbouw. Hierdoor nemen de te verwachte grondopbrengsten
af, de 90 grondgebonden woningen werden namelijk geprojecteerd op drie
voetbalvelden. Het overnemen van het advies van de externe belangenafweging zal
dus resulteren in minder grondgebonden woningen en dus minder financiële
dekking voor de herinrichting van het zuidelijk terrein. Dit zal zijn weerslag hebben
in de financiële paragraaf van de gebiedsvisie Europawijk Noord. In dit kader
zullen ook mogelijkheden voor fasering en versobering van de herinrichting van het
zuidelijk deel van het sportcomplex verkend worden, alsmede de overweging de
herinrichting deels in het investeringsplan op te nemen.

Convenant locatie
De beoogde 90 grondgebonden woningen op Sportcomplex Noord
Schalkwijkerweg zijn onderdeel van het met corporaties gesloten Convenant
Wonen 2007-2011. Indien op deze locatie minder woningen gerealiseerd kunnen
worden dient hiervoor gezocht te worden naar alternatieven.

6. Participatie
Op 7 december 2010 zijn de uitkomsten van de rapportage door het
onderzoeksbureau gepresenteerd aan de partijen die input hebben geleverd aan de
belangenafweging en direct omwonenden van de velden. Daarmee werd de
participatiefase van dit onderzoek afgerond, voordat het stuk door het college
besproken zou worden. Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid om te reageren
op de uitkomsten. Hieronder de belangrijkste reacties met daaronder cursief de
gemeentelijke reactie:

Er is behoefte aan een breder aanbod van sport, ook voor ouderen.
Dit is onderdeel van het sportbeleid.
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Er wordt voorgesteld te onderzoeken of ook andere vormen van sport naar het
sportcomplex zijn te verplaatsen, bijvoorbeeld de petanqueclub en/of de turnhal aan
de Belgiëlaan.
Dit voorstel zal meegenomen worden in een van de scenario’s van de gebiedsvisie
Europawijk Noord.

Sinds het interview voor de belangenafweging heeft de vereniging DIO er 6 tot 7
jeugdteams bijgekregen.
Deze toename onderschrijft de suggestie van een “latente sportbehoefte”. Echter de
extra reservering van 1,5 voetbalveld die volgt uit het onderzoek zou voldoende
buffer moeten bieden om groei in ledenaantallen te accommoderen.

Gevraagd wordt of voorgenomen woningen niet gecompenseerd kunnen worden in
project 023.
De ontwikkeling van 023 is vastgelegd in het masterplan 023, uit 2007. De
uitvoering van het plan is in voorbereiding. Het is niet haalbaar om extra
grondgebonden woningen in te voegen.

Betrekken oplossingen voor ontsluiting en parkeren voor het sportcomplex.
Is onderdeel gebiedsvisie Europawijk Noord.

Behoud mogelijkheid medegebruik door scholen voor schoolsport.
Dit is het beleid van de gemeente Haarlem voor alle sportvelden in Haarlem. De
toepassing van kunstgras zal dit medegebruik bevorderen.

7. Uitvoering
De uitkomst van de belangenafweging wordt verwerkt in de ontwerp gebiedsvisie
Europawijk Noord. De ontwerp gebiedsvisie wordt aangeboden voor inspraak
(beoogd voor zomerreces 2011). Daarna zal de inrichting en eventuele
herbestemming van delen van dit sportgebied - gewogen in het geheel van de
gebiedsvisie – aan de raad voorgelegd worden voor vaststelling.

8. Bijlagen
Bijlage A: samenvatting eindrapportage belangenafweging sportcomplex

Noord Schalkwijkerweg (rapport ter inzage)
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Sam envatting  

Sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

D e herinrichting van sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg in H aarlem  speelt sinds 2005 en is 

opgedeeld in tw ee fasen. Ten aanzien van de herinrichting van het zuidelijk deel van het 

sportcom plex w enste de gem eenteraad een integrale, externe belangenafw eging, die in 

voorliggend rapport door Andres c.s. is gem aakt. 

 

Analyse beleid, planologie en sport- en parkeervoorzieningen 

H et Stedenbouw kundig plan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg uit 2005, inclusief de 

hierbij behorende verschenen B & W  nota’s en de nota ‘H aarlem  Sport! Agenda voor de Sport 

2010-2014 vorm en de belangrijkste kaders voor de toekom stige inrichting van het zuidelijk 

deel van het sportcom plex. B eoogd w ordt onder andere: 

 het aanleggen van een centrale ontsluitingsw eg in het gebied (zuidelijk en noordelijk deel); 

 de aanleg van parkeervoorzieningen langs de centrale ontsluitingsw eg; 

 het herschikken van sportvoorzieningen; 

 de aanleg van een blauw -groene dw arsverbinding; 

 het realiseren van w oningbouw  (drie blokken, m et in totaal ca. 90 eengezinsw oningen); 

 m its er voldoende velden kunnen w orden vrijgem aakt en er voldoende geld beschikbaar is 

het sportcom plex te herinrichten, het gebruik te intensiveren en de strook tussen 

Europaw ijk en het sportpark te reserveren voor op het sportveld gerichte bebouw ing;  

 de sportdeelnam e onder H aarlem m ers te verhogen van 56%  naar 63%  (O m nibus); 

 sport als m iddel in te zetten om  een aanvullende bijdrage te leveren aan de sociaal-

m aatschappelijke cohesie en op diverse aanpalende beleidsterreinen; 

 sportaccom m odaties in de w ijk zo veel m ogelijk te handhaven en uit te breiden; 

 m inim aal één kunstgrasveld per vereniging te realiseren, indien nodig; 

 het gebruik bij een niet optim ale capaciteitsbenutting te w ijzigen; 

 m ilieu en duurzaam heid binnen het accom m odatiebeleid prioriteit te geven; 

 ruim telijke kw aliteit boven verdichting te laten gaan en de bestaande w oningbouw opgave 

zó af te m aken dat groen in en rond de stad niet w ordt opgeofferd. 

 

O p het zuidelijk deel bevinden zich vijf voetbalvelden en één com binatieveld (voetbal en 

softbal). D eze w orden gebruikt door V.V. H YS, S.V. D IO  en V.V. Young B oys. Aangezien op dit 

m om ent één voetbalveld niet door de verenigingssport w ordt benut en V.V. H YS naar het 

R einaldapark zal verhuizen, zal er op basis van de door de K N VB  en N O C*N SF gehanteerde 

planningsnorm en een overcapaciteit ontstaan van tw ee voetbalvelden. B ij de overige voetbal-, 

honk- of softbalvelden die op de beide sportcom plexen bij de verenigingen in gebruik zijn, is 

sprake van een optim ale capaciteitsbenutting. 

 

Volgens de door CR O W  gehanteerde parkeernorm  bestaat er op dit m om ent een indicatief 

tekort van circa 56 parkeerplaatsen. H ierbij is ervan uitgegaan dat er op de N oord 

Schalkw ijkerw eg niet kan w orden geparkeerd, hetgeen in de praktijk w el de gew oonte is.  

 

Trends en ontw ikkelingen 

D e behoefte aan buitensportcapaciteit staat onder invloed van veel factoren. D e belangrijkste 

betreft de prognose van de bevolkingsontw ikkeling en -sam enstelling en de lokale 

sportparticipatie.  
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O p basis van een gem atigd groeiscenario zal de bevolking in Schalkw ijk tussen 2009 en 2020 

m et circa 1.400 inw oners groeien. D aarbij neem t niet alleen het aantal 50-plussers flink toe, 

ook het aantal jongeren groeit.  

 

O p basis van nationale ledentalontw ikkelingen tussen 1999 en 2008 blijkt het aantal leden bij 

de K N VB  (voetbal) m et 8,1%  te zijn toegenom en en bij de K N B SB  (honk- en softbal) m et 5,2%  

te zijn afgenom en. Indien de nationale sportparticipatiecijfers w orden vertaald naar 

Schalkw ijk, blijkt dat het aantal voetballers bijna de helft m inder is dan op basis van nationale 

cijfers m ocht w orden verw acht en dat het aantal honk- en softballers m eer is dan verw acht. 

Verondersteld w ordt dat de behoefte aan buitensportcapaciteit, als gevolg van een m inim aal 

gelijkblijvende dan w el toenem ende sportdeelnam e, zal toenem en.  

 

Toekom stige behoeften 

U it de behoefteprognose blijkt dat bij voortzetting van het huidige sportbeleid het huidige 

aantal w edstrijd- en trainingsvelden dat bij de betreffende verenigingen in gebruik is tot en 

m et 2020 passend is. D oor de beoogde verplaatsing van V.V. H YS naar een andere locatie 

ontstaat een overcapaciteit van één natuurgrasveld. O pgeteld bij het ongebruikte derde 

natuurgrasveld bij V.V. Young B oys, dat naar verw achting tijdelijk in gebruik w ordt gegeven aan 

zorginstelling Sint Jacob, levert dit ook in 2020 een overcapaciteit op van tw ee voetbalvelden. 

D oor zoveel m ogelijk gebruik te m aken van de toepassing van kunstgras, het voetbal en softbal 

te com bineren en de ruim te efficiënt te benutten, is het op basis van de huidige situatie 

m ogelijk om  in 2020 in navolging hiervan nog een derde en (deels) een vierde voetbalveld vrij te 

spelen bij respectievelijk V.V. Young B oys en S.V. D IO . D it enkel indien er geen latente 

voetbalbehoeften zijn c.q. succesvol kunnen w orden aangesproken. Indien deze w el succesvol 

kunnen w orden aangesproken, zullen de ledentallen sneller stijgen dan op basis van de 

bevolkingsprognose en nationale ledentalontw ikkelingen m ag w orden verw acht. In het 

uiterste geval kan het behoud of zelfs het voorzien van kunstgras van de drie tot bijna vier vrij 

te spelen voetbalvelden onvoldoende blijken te zijn om  aan de behoeften te voldoen. 

 

Indien ervan w ordt uitgegaan dat buiten de beide sportcom plexen geen alternatieve 

parkeerm ogelijkheden zijn, zal door de beoogde verplaatsing van V.V. H YS het huidige tekort 

aan circa 56 parkeerplaatsen in de toekom st afnem en tot een tekort van circa 29. In geen van 

de beide gevallen is er hierbij vanuit gegaan dat zich aan de N oord Schalkw ijkerw eg 

parkeerplaatsen bevinden, terw ijl deze w eg daar in de praktijk w el voor w ordt gebruikt.  

 

B elangenafw eging 

O p basis van een w orkshop en interview s m et betrokkenen zijn alle belangen inzichtelijk 

gem aakt. D e belangen en de scenario’s ‘behoud voor sport’ versus ‘w oningbouw ’ zijn m iddels 

een m ulticriteriam atrix gew ogen en beoordeeld, w aarbij het scenario ‘behoud voor sport’ m et 

65%  beter scoort dan het scenario ‘w oningbouw ’ (55% ). Afhankelijk van de beschikbaarheid 

van andere w oningbouw locaties in Schalkw ijk w ordt geadviseerd terughoudend te zijn m et het 

inleveren van sportvelden. Eenm aal opgegeven sportvelden zijn nam elijk voor altijd verloren 

voor de sport. Feit is ook dat het realiseren van een geheel nieuw  sportpark in H aarlem  niet 

snel aan de orde zal zijn indien zich in de toekom st een capaciteitstekort voor voetbal en/of 

honk- en softbal voor m ocht doet. O p basis van de algehele onderzoeksbevindingen w ordt 

aanbevolen om  aan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg niet m eer ruim te te onttrekken dan 

de tw ee velden die in de huidige situatie vrijkom en. D e resterende velden dienen bij voorkeur 

voor de sport behouden te blijven vanw ege de eventuele toekom stige sportbehoeften.  
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Inleiding H oofdstuk 1 

1.1 H aarlem  en sport 

In H aarlem  zijn vele sportverenigingen actief en zijn er diverse m ogelijkheden om  te bew egen 

buiten georganiseerd verband. D e laatste jaren heeft H aarlem  veel geïnvesteerd in haar 

sportbeleid om  sporten voor H aarlem m ers toegankelijk, laagdrem pelig en uitdagend te 

m aken. Volgens de beleidsnota ‘H aarlem  Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014’ zet H aarlem  

de kom ende jaren in op sportstim ulering om  zodoende m ogelijkheden voor alle inw oners van 

H aarlem  op het gebied van sport te creëren, te onderhouden en te verbeteren. 

H et gevarieerde aanbod aan (buiten)sportaccom m odaties w il m en in de toekom st behouden 

en w aar nodig uitbreiden. D e afgelopen jaren is het aantal velden door verplaatsing en 

concentratie afgenom en. In het Strategisch H uisvesting Plan Sport zal het sport-

accom m odatiebeleid verder uitgew erkt w orden
1
, w aarbij als uitgangspunt geldt dat het 

huidige aanbod op peil gehouden w ordt. M et een nog steeds uitbreidende w oningvoorraad en 

groeiend bevolkingsaantal is nam elijk ook in H aarlem  ruim te een schaars goed (gew orden), 

w aardoor verdeling en bestem m ing aan strikte regels gebonden zijn. B eschikbare ruim te kan 

bestem d w orden voor w onen, w erken, sporten, recreëren, natuur en de benodigde 

infrastructuur.  

 

D e behoefte aan buitensport-

accom m odaties in H aarlem  

w ordt door het gem eentelijk 

beleid erkend en gefaciliteerd 

w aarbij het echter niet altijd 

eenvoudig is om  te bepalen 

w elke configuratie van buiten-

sportvoorzieningen op w ijk- 

en stadsniveau optim aal is. 

Een dergelijke vraagstelling 

doet zich voor bij het sport-

com plex N oord Schalkw ijker-

w eg (zie tekstkader). 

 

 

 

1.2 O ndersteuningsvraag 

In 2009 heeft de gem eenteraad van H aarlem  het bestem m ingsplan voor Schalkw ijk 

vastgesteld. Een deel van de gronden van het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg w aren in 

dit bestem m ingsplan beoogd als nieuw e w oongebied in com binatie m et een betere ontsluiting 

en parkeeroplossing voor de aanw ezige sportvoorzieningen. In de politiek-m aatschappelijke 

discussie m et betrekking tot dit bestem m ingsplan rees echter de vraag of dit gebied de 

bestem m ing w onen zou m oeten krijgen, dan w el voor de sport behouden zou m oeten blijven.  

                                                                    

1
 Zie H aarlem  Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014, hoofdstuk 7 optim alisering sportaccom m odaties. 

Sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

H aarlem  is opgedeeld in vijf stadsdelen en 

negen w ijken. Schalkw ijk, gelegen aan de 

zuid-oostkant van H aarlem , is het grootste 

stadsdeel van de gem eente en beslaat circa 

25%  van de totale oppervlakte van H aarlem .  

H et (voorm alige) sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg bevindt zich in Schalkw ijk-

N oord en w ordt begrensd door de N oord 

Schalkw ijkerw eg, de Schipholw eg en 

B elgiëlaan. H et tegenw oordige 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg (het 

gedeelte binnen de rode plangrens) kent 

verschillende gebruikers, w aaronder VV 

Young B oys, SV D IO  en VV H YS. SV Olym pia 

speelt op sportcom plex N ol H outkam p. O p 

het sportcom plex is ook tennis- en 

squashcentrum  O verhout te vinden. 

 



 

7/77 

B ij am endem ent heeft de gem eenteraad het College opgedragen een externe afw eging van 

belangen te laten uitvoeren. D it betreft een afw eging van alle belangen, w aaronder die van 

sport, bew oners, volkhuisvesting, ruim telijke ordening en financiën, die in relatie tot deze 

locatie in het geding zijn. 

 

Aangezien de afw eging door een onafhankelijke, externe organisatie dient te w orden gem aakt, 

heeft de gem eente H aarlem  hiertoe Andres c.s. benaderd en is gekom en tot een opdracht die 

als volgt is geform uleerd: 

 

 

 

1.3  Leesw ijzer 

In hoofdstuk 2 w orden de resultaten gepresenteerd van de inventarisatie- en analysefase. 

H ierin kom en het vigerend beleid van de gem eente H aarlem , de planologie van het plangebied 

alsm ede het huidige aanbod en benutting van de sportvoorzieningen op sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg en sportcom plex N ol H outkam p aan de orde. 

 

O m  inzicht te krijgen in de toekom stige behoefte aan buitensportvoorzieningen w orden in 

hoofdstuk 3 m aatschappelijke trends en ontw ikkelingen om schreven die hierop van invloed 

w orden geacht. O p basis hiervan is een prognose van de toekom stige behoefte opgesteld die in 

hoofdstuk 4 w ordt gepresenteerd. 

 

D e argum enten en m eningen die onder de verschillende belanghebbenden zijn 

geïnventariseerd en geanalyseerd, w orden in hoofdstuk 5 inzichtelijk gem aakt en afgew ogen.  

 

 

 

 

 

- Inventariseer en analyseer het vigerende gem eentelijke beleid en de planologie  

van het plangebied c.q. het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg. 

- M aak alle belangen inzichtelijk van diegenen die vanuit de sport, bew oners, 

volkshuisvesting en financiën betrokken zijn.  

- Voer een inzichtelijke, m eetbare en integrale belangenafw eging uit van alle belangen. 
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Inventarisatie en analyse H oofdstuk 2 

2.1 Inleiding 

D e basis voor het toekom stig gebruik van sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg is gelegen in 

het vigerend beleid van de gem eente H aarlem  en de vastgestelde planologie van het gebied. 

Een analyse hiervan kom t in paragraaf 2.2 aan bod. D aarnaast w orden in paragraaf 2.3 de 

huidige sportcom plexen N oord Schalkw ijkerw eg en N ol H outkam p nader in beeld gebracht, 

inclusief ontsluiting en parkeervoorzieningen. In paragraaf 2.4 w orden overige voetbal-, honk- 

en softbalaccom m odaties in H aarlem  behandeld. 

 

 

 

2.2 G em eentebeleid en planologie 

D e inventarisatie en analyse van het vigerend beleid van de gem eente H aarlem  en de 

planologie van het gebied heeft tot doel alle relevante uitgangspunten en randvoorw aarden te 

ontsluiten die bij de toekom stige invulling van het plangebied relevant (kunnen) zijn. D e 

inventarisatie en analyse is uitgevoerd aan de hand van de volgende door de gem eente 

H aarlem  beschikbaar gestelde beleidsdocum enten: 

 

D ocum ent 
vastgesteld 

(jaartal) 

Spaarneplan  1995 

U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+   1999 

Actualisatie U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+   2007 

K aart en toelichting Structuurplan H aarlem  2020 2005 

O ntw erp m asterplan W ater 2000+   2004 

Stedenbouw kundig plan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 2005 

- B & W  nota 3 septem ber 2005: H erinrichting sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 2005 

    - N ota van B & W  12 septem ber 2006: Vaststellen voorlopig ontw erp en  

         kredietaanvraag herinrichting sportcom plex N ol H outkam p 

2006 

B estem m ingsplan Schalkw ijk  2008 

R aadsnota B estem m ingsplan Schalkw ijk  2008 

N ota G rondbeleid  2009 

W oonvisie 2006-2012  2006 

Convenant W onen 2007-2011 2007 

G roenstructuurplan 1991 

Concept B om enbeleidsplan  2009
2
 

M onum entale bom ennota 2009 

Toepassing N atuurtoets  2007 

N ota H aarlem  Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014 2010 

N ota Speerpunten sport 2007-2011 2006 

Coalitieakkoord 2010-2014 H et oog op m orgen 27 april 2010 2010 

 

                                                                    

2
  Eind juli 2010 is vernom en dat de nota definitief is vastgesteld. 
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N avolgend w orden het Stedenbouw kundig plan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg, 

inclusief de tw ee bijgehorende B & W -nota’s behandeld alsm ede het sportbeleid van de 

gem eente H aarlem . D e analyse van de overige docum enten is terug te vinden in bijlage 1. 

 

 

2.2.1 Stedenbouw kundig plan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg (2005) 

H et College heeft in 2005 uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten over het Spaarneplan en 

het U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+ . B eide plannen kennen alleen hoofdlijnen en zijn door 

het college vertaald in een globaal stedenbouw kundig plan (inrichtingsplan) voor het 

sportcom plex. H et stedenbouw kundig plan vorm de de basis voor uitvoering in tw ee fasen. Voor 

fase 2 geeft het stedenbouw kundig plan de volgende kaders aan: 

 het aanleggen van een centrale ontsluitingsw eg voor sporters en bezoekers door het 

gebied, voor zow el zuidelijk als noordelijk deel; 

 de aanleg van parkeervoorzieningen langs de centrale ontsluitingsw eg; 

 het herschikken van sportaccom m odaties, beter gezegd sportvoorzieningen; 

 de aanleg van een blauw -groene dw arsverbinding; 

 het realiseren van w oningbouw , gespecificeerd in drie blokken, m et in totaal circa 90 

eengezinsw oningen.  

 

M et betrekking tot dit stedenbouw kundig plan zijn nadien de volgende nota’s verschenen, 

vastgesteld en al dan niet volledig tot uitvoering gebracht: 

- B & W  nota 3 septem ber 2005: H erinrichting sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg; 

- nota van B & W  12 septem ber 2006: Vaststellen voorlopig ontw erp en kredietaanvraag 

herinrichting sportcom plex N ol H outkam p. 

 

B & W  nota 3 septem ber 2005: H erinrichting sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

In de bestuurlijke context staat geschreven dat op basis van het uitvoeringsplan Schalkw ijk 

2000+  en het Spaarneplan een stedenbouw kundig concept is gem aakt, inclusief financiële 

verkenningen, voor de herinrichting van zow el het noordelijk als het zuidelijk deel van het 

sportcom plex. R ealisering van de totale herinrichting is alleen m ogelijk indien er voldoende 

velden kunnen w orden vrijgem aakt en er voldoende geld beschikbaar is. Indien de 

verenigingen zelf de eigen club/kleedaccom m odatie realiseren is het voor dit bedrag m ogelijk 

het noordelijk deel van het gebied (het gebied t.b.v. SV O lym pia) in te richten. D e inrichting van 

het zuidelijk deel kan w orden gedekt uit de hier te realiseren w oningbouw . D e inrichting van 

het sportcom plex aan de N oord Schalkw ijkerw eg zal in tw ee fasen w orden uitgew erkt en 

gerealiseerd, m et voorrang voor fase 1, het noordelijk deel. 

 

H et B & W  besluit om vat: 

1. het college stem t in m et het globaal stedenbouw kundig plan voor de herinrichting van het 

sportcom plex aan de N oord Schalkw ijkerw eg. 

2. het college besluit de herinrichting van het sportcom plex aan de N oord Schalkw ijkerw eg 

te faseren en de plannen voor het noordelijk deel uit te w erken. 

3. voor de eerste fase zal op korte term ijn een projectopdracht en een kredietaanvraag 

w orden opgesteld. 
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In het uitvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  zijn navolgende uitgangspunten geform uleerd ten 

aanzien van het betreffende gebied. 

 D e N oord Schalkw ijkerw eg w ordt vanaf het Tennispad afgesloten voor autoverkeer 

w aarm ee de Spaarneoever een groener en recreatiever karakter krijgt. 

 In de inrichting van het sportpark w orden tevens groene w andel- en fietsverbindingen 

richting Spaarneoever opgenom en. 

 Indien er sprake zou zijn van het vrijkom en van sportvelden kan de w estelijke helft van het 

com plex m et een parkachtige inrichting w orden ingevuld en de oostelijke helft m et 

stedelijke functies (w oningbouw ). 

 In het Structuurplan H aarlem  2020 w ordt ten aanzien van het onderhavige com plex 

gezegd dat: “het sportparkcom plex langs het Spaarne w ordt heringericht en het gebruik 

geïntensiveerd. D e strook tussen Europaw ijk en het sportpark is gereserveerd voor 

bebouw ing (gericht op het sportveld)”. 

 

O pgem erkt w ordt dat realisering van de doelstellingen uit het uitw erkingsplan alleen m ogelijk 

is indien er voldoende velden kunnen w orden vrij gem aakt en er voldoende geld beschikbaar is. 

 

O ver de fasering w ordt het volgende gezegd: ‘de tw eede fase om vat de herinrichting van het 

overige deel van het com plex. D e stedenbouw kundige schets gaat voor het zuidelijke gedeelte 

uit van het realiseren van w oningbouw , het aanleggen van een centrale ontsluitingsw eg door 

het gebied, onder andere ten behoeve van het noordelijk deel, de aanleg van 

parkeervoorzieningen, het herschikken van sportaccom m odaties en ook hier de aanleg van 

een blauw -groene dw arsverbinding’. D eze herinrichting zal m eer tijd in beslag nem en dan de 

uitvoering van fase 1 om dat de in dit gebied gevestigde verenigingen (D IO  en Young B oys) op 

een andere w ijze of elders gehuisvest m oeten w orden. R ealisering van deze am bities heeft 

m eer tijd nodig en kan pas volgen nadat fase 1 gereed is en de financiële haalbaarheid 

afdoende is aangetoond. 

 

Aan de hand van het schetsontw erp zijn kostenram ingen opgesteld (door VG O
3
) en 

gecontroleerd door een extern adviesbureau. D e investeringen voor de eerste fase kom en op  

€ 6,4 m iljoen en voor de tw eede fase op € 6,3 m iljoen. D eze bedragen zijn inclusief B TW , 

w aarbij bedacht m oet w orden dat B TW  bij investeringen in sportfaciliteiten niet com pensabel 

of verrekenbaar is. G edacht w ordt dat beide plannen kostendekkend uitgevoerd kunnen 

w orden. D e w oningbouw  in fase 2 (circa 90 w oningen in drie blokken) zal de investeringen van 

fase 2 kunnen dekken, er kan zelfs sprake zijn van een opbrengst. U itstel van fase 2 heeft geen 

financiële gevolgen. D aarbij w ordt aangegeven dat de uitvoering van fase 2 enige risico’s in 

zich heeft, m et nam e de haalbaarheid van het gestelde w oningprogram m a. M arktonderzoek 

adviseert om  het program m a te w ijzigen in tw ee blokken m et 30 grondgebonden w oningen en 

één blok m et 60 (goedkopere) appartem enten. Fase 1 levert geen bijzondere risico’s in de 

uitvoering, indien de investeringen voor de civiele kosten taakstellend gerealiseerd w orden. D e 

enige onzekerheid die hier optreedt, is het feit dat de investering reeds gepleegd is en daarna 

pas kan blijken of de velden op 023-O ost
4
 volledig zijn vrijgem aakt.  

 

                                                                    

3
  Vastgoedontw ikkeling 

4
  B edoeld w ordt de velden op sportpark B oerhaavelaan-O ost 
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N ota van B & W  12 septem ber 2006: Vaststellen voorlopig ontw erp en kredietaanvraag 

herinrichting sportcom plex N ol H outkam p 

In de bestuurlijke context staat: ‘H et college w ordt verzocht om  in te stem m en m et het 

voorlopig ontw erp en de kredietaanvraag voor de herinrichting van het N ol H outkam p sport-

com plex. O p basis van het voorlopig ontw erp zijn de kosten voor de herinrichting vastgesteld.  

H et college vraagt de raad om  een totaalkrediet van € 7,7 m iljoen m inus het reeds verstrekte 

voorbereidingskrediet en de voorm achtiging beschikbaar te stellen en dit krediet ten laste te 

brengen van de grondexploitatie 023-O ost. Tevens w ordt de raad om  toestem m ing gevraagd 

om  de vrijval van kapitaalslasten en het exploitatievoordeel in te zetten’.  

 

H et B & W  besluit om vat: 

1. het college stelt de raad voor in te stem m en m et de projectopdracht d.d. 10 augustus en 

het voorlopig ontw erp herinrichting N ol H outkam p sportcom plex d.d. 12 m ei 2006; 

2. het college verzoekt de raad om  toestem m ing voor een totaalkrediet ad € 7,7 m iljoen. 

 

In de toelichting staat dat het uitvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  uit gaat van verlaging van de 

intensiteit van het autoverkeer op de N oord Schalkw ijkerw eg vanaf het Tennispad, zodat de 

Spaarneoever een groener en recreatiever karakter krijgt. Aangezien de herinrichting van het 

gebied in tw ee fasen is gesplitst, zal om w ille van de bereikbaarheid van het noordelijk 

gedeelte de N oord Schalkw ijkerw eg tijdelijk toegankelijk blijven voor auto’s. N a realisatie van 

fase 2 en de daarin opgenom en ontsluiting van het gebied vanaf de B elgiëlaan kan de 

intensiteitverm indering van het betreffende deel van de N oord Schalkw ijkerw eg w orden 

gerealiseerd. M et de realisering van fase 1 w ordt het aantal parkeerplaatsen op het 

sportcom plex N ol H outkam p uitgebreid naar 108 parkeerplaatsen, zodat voldaan w ordt aan 

de parkeernorm en. 

 

R eacties van de buurt m et betrekking tot het voorlopig schetsontw erp (fase 1) betroffen: 

 w eerstand tegen het doortrekken van het H enk van Turnhoutpad naar de Lavendelstraat; 

 parkeeroverlast in geval er w edstrijden plaatsvinden; 

 lichthinder; 

 com pensatie van het groen. 

 

 

2.2.2 N ota ‘H aarlem  Sport! Agenda voor de S port 2010-2014’ (2010) 

M iddels deze sportnota w erkt de gem eente H aarlem  aan de navolgende doelen uit de 

Program m abegroting 2010-2014: 

1. verhogen van de sportdeelnam e onder H aarlem m ers van 56%  naar 63%  volgens de 

O m nibus; 

2. het bieden van een topsportklim aat in H aarlem ; 

3. voldoende aanbod van goed onderhouden sportaccom m odaties, via: 

a. optim alisering van sportvoorzieningen door uitvoering van het Strategisch 

H uisvestingsplan Sport
5
, w aardoor een basisinfrastructuur van binnen- en 

buitensport w ordt gerealiseerd; 

b. daartoe noodzakelijk w egw erken van achterstallig onderhoud aan diverse 

sportvoorzieningen; 

c. plegen van structureel groot onderhoud ter voorkom ing van nieuw  achterstallig 

onderhoud; 

d. stim uleren van m ultifunctioneel gebruik van sportaccom m odaties. 

                                                                    

5
  H et Strategisch H uisvestingsplan Sport dient nog te w orden op- c.q. vastgesteld. 
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D e afgelopen jaren is er, m et inzet van partners, verenigingen en vrijw illigers een grote 

inhaalslag gem aakt m et het w egw erken van achterstallig onderhoud op buitensport-

accom m odaties. H ierbij is de w eg van het opw aarderen van de huidige accom m odatie een 

juiste stap voorw aarts, w aarbij alle accom m odaties op norm niveau gebracht w orden. 

 

Visie 

H aarlem  stim uleert een gezonde en verantw oorde sportbeoefening voor een ieder die dat 

w enst. Sport w ordt ingezet als m iddel om  een aanvullende bijdrage te leveren aan de sociaal-

m aatschappelijke cohesie en op beleidsterreinen als volksgezondheid, jeugd- en jongeren-

w erk en integratie. Sport m oet gezien w orden als iets vanzelfsprekends: sport hoort erbij! 

 

R ol gem eente 

Vanuit een regierol, w aarbij stim uleren, situeren, steun creëren, structureren en sturen centraal 

staan, heeft de gem eente een aantal organisaties aangew ezen om  het beleid uit te voeren.  

D it zijn organisaties die zich richten op breedtesport, topsport en accom m odaties. In de huidige 

situatie zijn dat respectievelijk SportSupport, Stichting Topsport K ennem erland en SR O
6
. 

 

Accom m odaties 

B innen het sportbeleid vorm en sportaccom m odaties, naast breedtesport, topsport/ 

talentontw ikkeling, com m erciële sport en sport, recreatie en gezondheid een belangrijk 

deelbeleidsterrein. H et in stand houden van voldoende en kw alitatief goede accom m odaties, 

die effectief en doelm atig gebruikt w orden, is essentieel.  

 

In H aarlem  is een gevarieerd aanbod aan sportaccom m odaties. D it w il de gem eente H aarlem  

in de toekom st behouden en w aar nodig uitbreiden. B ij de beleidsuitspraak ‘door inkrim ping 

van het aantal velden de afgelopen jaren kom t de grens van w at er m inim aal nodig is in zicht’ 

w as al rekening gehouden m et het onttrekken van drie voetbalvelden op het sportcom plex 

N oord Schalkw ijkerw eg en drie tot vier velden op het N oordersportpark (w aar H FC-H aarlem  

tot voor kort speelde), hetgeen im pliceert dat inkrim ping ten opzichte van de huidige situatie 

op bepaalde locaties dus nog m ogelijk is. 

 

B elangrijke kernw aarden die de gem eente H aarlem  nastreeft bij de ontw ikkeling van 

sportaccom m odatiebeleid voor de buitensport zijn onder m eer: 

 kw alitatief goede accom m odaties, verspreid over de stad en goed en veilig bereikbaar; 

 zo veel m ogelijk m ultifunctioneel gebruik; 

 juiste balans tussen financiële kosten en m aatschappelijk rendem ent; 

 sportaccom m odaties in de w ijk zo veel m ogelijk handhaven en w aar m ogelijk uitbereiden; 

 m aatvoering, inrichting en voorzieningen van velden en banen e.d. volledig conform  de 

regelgeving van de betreffende sportbond, in voorkom end geval (m inim aal) voor het niveau 

of de klasse(n) w aarop/w aarin de gebruiker/sportvereniging actief is; 

 kleedruim te(n) op basis van de huidige en (te verw achten) toekom stige behoefte van de 

gebruiker(s) op basis van eigen beleid van de gem eente H aarlem , onafhankelijk van de 

norm ering van sportbonden, N O C*N SF en VN G ; 

 goed functionerende verenigingen hebben prioriteit bij de facilitering van de accom m odatie; 

 m inim aal één kunstgrasveld per vereniging, indien nodig; 

 de gem eente kan het gebruik w ijzigen bij een niet optim ale capaciteitsbenutting; 

                                                                    

6
  H et beheer en de exploitatie van de gem eentelijke sportaccom m odaties is in 2008 extern verzelfstandigd onder de naam  

SR O . 
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 m ilieu en duurzaam heid hebben binnen het accom m odatiebeleid prioriteit in het kader 

van H aarlem  K lim aatneutraal. 

 

Een nadere uitw erking van deze kernw aarden zal nog plaatsvinden in het Strategisch 

H uisvesting Plan Sport.  

 

Als uitgangspunt is gesteld dat het beleidsvoornem en van ‘m inim aal één kunstgrasveld per 

vereniging, indien nodig’ m oet w orden geïnterpreteerd als ‘m inim aal één kunstgrasveld per 

vereniging’. Elke vereniging dient de beschikking te krijgen over m inim aal één kunstgrasveld, 

ook indien dit op basis van de planningsnorm en gehanteerd door N O C*N SF/K N VB  niet nodig 

w ordt geacht. D it om  te voorkom en dat er tussen verenigingen een concurrentievoordeel 

ontstaat. D e planningsnorm en van N O C*N SF/K N VB  w orden door de gem eente H aarlem  dan 

ook niet als leidend beschouw d voor het bepalen van zow el onder- als overcapaciteit. M ede op 

basis hiervan behoudt de gem eente beleidsvrijheid in geval van bijvoorbeeld een slecht 

functionerende vereniging of bij opheffing of w ijziging van gebruik. 

 

 

2.2.3 N ota Speerpunten sport 2007-2011 (2006) 

H et fundam ent voor de nieuw e sportagenda is m ede gelegd in de N ota Speerpunten Sport. 

D eze nota om vat de speerpunten op het gebied van breedtesportbeleid, topsportbeleid, 

accom m odatiebeleid en verzelfstandiging van het college tot 2011. 

 

Ten aanzien van de accom m odaties geldt dat zow el binnen- als buitensportaccom m odaties 

niet voldoen aan de eisen van deze tijd. H iervoor zijn functionele aanpassingen nodig. 

B uitensportaccom m odaties w orden toegerust (bijvoorbeeld m et kunstgras) dat intensiever 

gebruik van de velden m ogelijk is. Zo hebben inm iddels grootschalige verbeteringen 

plaatsgevonden aan het N ol H outkam p sportcom plex. D aarnaast verleent de gem eente, 

om dat efficiënt gebruik van ruim te noodzakelijk is, haar m edew erking aan het geschikt m aken 

van enkele sportaccom m odaties voor m ultifunctioneel gebruik. H ierdoor w ordt sam enw erking 

m et andere aanbieders m ogelijk en kunnen verenigingen dagarrangem enten aanbieden.  

M et betrekking tot verzelfstandiging w il de gem eente H aarlem  helderheid scheppen in de 

eigendom situatie van de club- en kleedaccom m odaties. In de huidige situatie is er een verschil 

tussen de praktijk, w aarin verenigingen som s zelf een deel van de bouw  financieren en de 

form eel juridische situatie w aarin de gem eente eigenaar van de accom m odaties is. D oor het 

eigendom  van de club- en kleedaccom m odaties (form eel-juridisch) over te dragen aan 

sportverenigingen w orden verenigingen zelf verantw oordelijk voor beheer en onderhoud. D e 

overdracht zal in nauw  overleg m et de sportverenigingen gebeuren en heeft vooralsnog niet 

form eel plaatsgevonden. Inm iddels is door de afdeling sport besloten alleen het eigendom  van 

de clubaccom m odatie aan de sportverenigingen over te dragen. D e gem eente blijft eigenaar 

van alle kleedaccom m odaties. 

 

 

2.2.4 Sam envatting beleidsuitgangspunten 

D e in bijlage 1 gepresenteerde analyseresultaten van de beschikbaar gestelde docum entatie 

scheppen een kader ten aanzien van de beoogde w oningbouw ontw ikkeling, 

stedenbouw kundige en ruim telijke ontw ikkelingen en de gew enste c.q. benodigde ruim te voor 

sport. N avolgend is een sam envatting van de voornaam ste uitgangspunten gepresenteerd. 
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 Zow el het Spaarneplan als het (geactualiseerde) U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  

om vatten de hoofdkaders voor veranderingen in het plangebied, te w eten ingrijpen in de 

stedenbouw kundige en landschappelijke structuur. Enerzijds dient het Spaarne m eer 

centraal gesteld te w orden en w ordt gestreefd naar m ultifunctioneel gebruik. Anderzijds 

w il m en een gedifferentieerd en duurzaam  w oon- en leefm ilieu creëren. 

 H et beleidsuitgangspunt voor een goede verdeling van de ruim te resulteert in het behoud 

van sportvelden in w ijken, w aarbij sportvoorzieningen, indien nodig of w enselijk, 

doelm atiger en m ultifunctioneler w orden ingericht. 

 H et beleidsuitgangspunt voor een zorgvuldig vorm gegeven en goed functionerend 

w atersysteem  resulteert erin dat Schalkw ijk w ordt losgekoppeld van de boezem . H et 

sportcom plex zal dan, in tegenstelling tot nu,  ‘actief’ onderdeel uit gaan m aken van de 

w atercirculatiestroom  in Schalkw ijk. 

 K aders vanuit het stedenbouw kundig plan geven aan: 

 het aanleggen van een centrale ontsluitingsw eg voor sporters en bezoekers door het 

gebied, voor zow el zuidelijk als noordelijk deel; 

 de aanleg van parkeervoorzieningen langs de centrale ontsluitingsw eg; 

 het herschikken van sportvoorzieningen; 

 de aanleg van een blauw -groene dw arsverbinding; 

 het realiseren van w oningbouw , gespecificeerd in drie blokken, m et in totaal circa 90 

eengezinsw oningen. 

 O ok in het B estem m ingsplan geldt het uitgangspunt het (gebruik van het) sportcom plex te 

intensiveren en herinrichten. U itgangspunt bij het herinrichten is het creëren van een 

groen-blauw  raam w erk door en om  het sportgebied. 

 H aarlem  kiest voor een terughoudend (risicom ijdend) grondbeleid en een laag risicoprofiel. 

 Ten aanzien van de w oningm arkt ligt het accent enerzijds op het vasthouden van gezinnen 

in Schalkw ijk ten behoeve van een evenw ichtige bevolkingsopbouw  en ten behoeve van het 

behouden van voldoende draagvlak voor voorzieningen. Anderzijds is er een toenem ende 

vraag naar eengezinsw oningen. 

 U itgangspunt ten aanzien van de groen- en bom enstructuur zijn de landschappelijke en 

ecologische kw aliteiten. Verdere verdichting door bebouw ing of bebossing m oet uit 

ruim telijk en ecologisch oogpunt w orden tegengegaan. Er w ordt gekozen voor kw aliteit en 

diversiteit. M onum entale en aankom end m onum entale bom en zijn bescherm d via een 

m onum entale bom enlijst. 

 R uim telijke ingrepen dienen altijd getoetst te w orden aan de Flora en faunaw et. 

 Ten aanzien van sportaccom m odaties geldt het uitgangspunt om  voldoende en kw alitatief 

goede accom m odaties in stand te houden die effectief en doelm atig gebruikt w orden. 

 K ernw aarden die de gem eente nastreeft ten aanzien van buitensportaccom m odaties: 

 kw alitatief goede accom m odaties, verspreid over de stad en goed en veilig bereikbaar; 

 zo veel m ogelijk m ultifunctioneel gebruik; 

 juiste balans tussen financiële kosten en m aatschappelijk rendem ent; 

 sportaccom m odaties in de w ijk zo veel m ogelijk handhaven en w aar m ogelijk 

uitbereiden; 

 in tegenstelling tot de speelveldcapaciteit w orden m aatvoering, inrichting en 

voorzieningen van velden e.d. w el volledig conform  de regelgeving van de betreffende 

sportbond bepaald; 

 kleedruim te(n) op basis van de huidige en (te verw achten) toekom stige behoefte van 

de gebruiker(s) op basis van eigen beleid van de gem eente H aarlem , onafhankelijk van 

norm ering sportbonden, N O C*N SF en VN G ; 
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 goed functionerende verenigingen hebben prioriteit bij de facilitering van de 

accom m odatie; 

 m inim aal één kunstgrasveld per vereniging (indien nodig); 

 de gem eente kan het gebruik w ijzigen bij een niet optim ale capaciteitsbenutting; 

 m ilieu en duurzaam heid hebben binnen het accom m odatiebeleid prioriteit in het 

kader van H aarlem  K lim aatneutraal. 

 H et coalitieakkoord benadrukt het belang van ruim telijke kw aliteit: ruim telijke kw aliteit 

gaat boven verdichting en er m oet zorgvuldig w orden om gegaan m et de nu nog 

beschikbare ruim te. D e bestaande w oningbouw opgave m oet zó w orden afgem aakt dat 

groen in en rond de stad niet w ordt opgeofferd. 

 

 

 

2.3 Sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg en N ol H outkam p 

O m  een zo com pleet m ogelijk beeld te geven van het huidige sportcom plex richt de navolgende 

analyse van het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg en N ol H outkam p zich op diverse 

aspecten, te w eten aard en kenm erken (globaal), gebruikers, huidige capaciteit en benutting 

alsm ede parkeren en ontsluiting. 

 

 

2.3.1  Aard en kenm erken  

H et (voorm alige) sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg is gelegen in de w ijk Schalkw ijk aan het 

Spaarne en w ordt om sloten door de N oord Schalkw ijkerw eg, de B elgiëlaan, het B oragepad en 

de Schipholw eg. H et sportcom plex bestaat uit een noordelijk deel en een zuidelijk deel, 

w aarbij het H enk van Turnhoutpad de scheidingslijn vorm t. H et noordelijke deel heeft, na 

diverse ontw ikkelingen (onder andere concentratie en fusie), een nieuw e naam  gekregen te 

w eten N ol H outkam p Sportcom plex. D it deel om vat tw ee softbalvelden, een honkbalveld en 

drie voetbalvelden. H et zuidelijke deel draagt de naam  Sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

en vorm t het plangebied van het onderzoek en de belangenafw eging. H ier liggen in totaal zes 

velden, w aarvan één veld niet m eer in gebruik is voor sportdoeleinden. 

 

sportcom plex gebruikers voorzieningen opm erkingen 

N ol H outkam p 

 SV O lym pia 2 softbalvelden verlicht 

  1 honkbalveld onverlicht 

  

3 voetbalvelden 3 velden verlicht,  

2 kunstgras,  

1 natuurgras 

  D e van Turnhoutsporthal sportvloer netto 26 x44 m  

  clubgebouw  nieuw bouw  2010 

  kleedkam ers 16 kleedkam ers 

N oord Schalkw ijkerw eg 

 VV H YS 1 voetbalveld natuurgras, onverlicht 

  clubgebouw   

  kleedkam ers  

 SV D IO  1 voetbal/softbalveld natuurgras, onverlicht 

  clubgebouw , incl. kleedkam ers 6 kleedkam ers 

 SVD IO /VV H YS 1 voetbalveld kunstgras, verlicht 

 VV Young B oys 2 voetbalvelden natuurgras, verlicht 

  clubgebouw   

  kleedkam ers  

 O verig 1 voetbalveld natuurgras, onverlicht 
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H et derde voetbalveld, grenzend aan de velden van Young B oys, is zoals verm eld al enige jaren 

niet m eer in gebruik voor sportdoeleinden. In het verleden w erd dit veld gebruikt als 

w oonw agenstandplaats. D e procedures zijn gestart om  dit veld op term ijn tijdelijk in gebruik te 

geven aan zorginstelling Sint Jacob. 

 

Verder zijn op het noordelijk deel tevens studentenroeivereniging Am phitrite, kanovereniging 

H K V en schietvereniging ‘G eneraal van M erlen’ gevestigd. O p het zuidelijk deel bevindt zich  

TC O verhout, een tennis- en squashcentrum , m et15 tennisbanen, w aarvan zes m et verlichting 

en nog eens vier indoorbanen en vijf squashbanen. TCO  beschikt over 60 parkeerplaatsen. 

 

Eigendom  en beheer 

Alle velden en opstallen (clubgebouw  en kleedkam ers) op zow el het sportcom plex N ol 

H outkam p als sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg zijn in eigendom  van de gem eente m et 

uitzondering van D e van Turnhoutsporthal en TC O verhout w aarvan de gem eente uitsluitend 

grondeigenaar en erfpachtgever is.  

 

H et groot onderhoud aan de velden w ordt uitgevoerd door SR O . H et klein dagelijks onderhoud 

nem en de sportverenigingen, tegen een vergoeding, voor hun rekening. H et beheer en 

onderhoud van de opstallen is eveneens voor de verenigingen. B eide sportcom plexen zijn niet 

openbaar toegankelijk.  

 

2.3.2  G ebruikers 

 

N ol H outkam p 

 

S.V. O lym pia H aarlem  

B ij om nivereniging S.V. O lym pia H aarlem  

kunnen verschillende sporten w orden 

beoefend, te w eten: badm inton, biljart, 

honkbal, klaverjassen, softbal, veldvoetbal,  

G -voetbal en zaalvoetbal. S.V. O lym pia H aarlem  

is ontstaan op 5 juni 2008. H et betreft een fusie 

tussen D .C.O ., D .S.C.’74, H .I.S en T.Y.B .B . O p dit 

m om ent telt de vereniging ongeveer 1.200 

leden. In 1980 w erd “D e van Turnhout sporthal” 

gerealiseerd aan de H .W . van Turnhoutpad 1 te 

H aarlem . G elijktijdig m et de voorbereiding en 

de voltooiing in 2008 van de fusie is tevens 

geïnvesteerd in de infrastructuur. D it heeft 

geresulteerd in tw ee kunstgrasvelden, tw ee 

nieuw e softbalvelden en één nieuw  honkbal-

veld. M edio 2009/2010 is een nieuw  kleed-

kam ercom plex en een kantine opgeleverd.  

Veel (voetbal)leden zijn afkom stig uit Schalkw ijk, in tegenstelling tot de leden die honk- en 

softballen. D ie zijn afkom stig uit heel H aarlem . 
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N oord Schalkw ijkerw eg 

 

V.V. H YS 

D e van herkom st Turkse voetbalvereniging H aarlem  Yildiz Spor (H YS) speelde enige tijd 

geleden nog aan de B oerhaavelaan en kw am  terecht op het sportcom plex w aar vroeger de 

vereniging Spaarnestad speelde. Als uitgangspunt voor het onderliggende onderzoek geldt dat 

H YS zal verhuizen naar het R einaldapark. Vooralsnog heeft V.V. H YS de beschikking over een 

natuurgrasveld zonder verlichting, een clubgebouw  en kleedkam ers. Een tw eede 

(kunstgras)veld m et verlichting w ordt gedeeld m et S.V. D IO . D e onderhoudsstaat van dit veld, 

w elke door beide verenigingen w ordt gebruikt voor trainingen, is slecht. O f een nieuw  veld 

w ordt aangelegd, hangt af van de uitkom sten van onderhavig onderzoek en de besluitvorm ing 

in het kader van de gebiedsvisie Europaw ijk N oord. 

 

O ok V.V. Young B oys gebruikt dit veld voor trainingen. D it kom t echter incidenteel voor w anneer 

het eigen natuurgras is afgekeurd. Vooralsnog w ordt aangenom en dat de leden van V.V. H YS 

voornam elijk uit de B oerhaavew ijk afkom stig zijn. 

 

S.V. D IO  

In 2010 bestaat S.V. D .I.O . 94 jaar. O p dit m om ent kan m en bij S.V. D IO  voetballen, softballen, 

darten en klaverjassen. S.V. D IO  heeft destijds bew ust de keuze gem aakt om  niet te fuseren en 

op te gaan in S.V. O lym pia. H et clubgebouw  is vrij recent gebouw d en in goede onderhoudsstaat.  

D e leden zijn afkom stig uit Schalkw ijk. 

 

V.V. Young B oys 

Voetbalvereniging Young B oys is een kleine club die voorheen vooral prestatie gericht w as 

m aar zich tegenw oordig ook als breedtesportclub profileert. D e club is in 2004 opgericht en 

kom t voort uit de voorm alige verenigingen Spaarnestad en EH S. H et doel van de club bij 

oprichting w as het bereiken van het hoogste niveau (op zaterdag) in acht jaar. M et het recente 

kam pioenschap is zij in zes jaar geprom oveerd naar de hoofdklasse. V.V. Young B oys is, na het 

faillissem ent van H FC H aarlem , de hoogst spelende voetbalvereniging in H aarlem  m et de 

am bitie om  topklasse te gaan spelen. D e club streeft naar verdere professionalisering en 

w enst de accom m odatie naar hoofdklasse-niveau op te schalen. N aast de zaterdaghoofd-

m acht heeft V.V. Young B oys in alle jeugdcategorieën een team , plus op zondag enkele 

seniorenteam s. 

 

 

2.3.3  H uidige capaciteit en benutting 

N avolgend zal op basis van de huidige ledenaantallen, team sam enstelling en plannings-

norm en het actuele gebruik van de buitensportvoorzieningen w orden onderzocht. D e 

gebruiksintensiteit van de verschillende buitensportvoorzieningen kan w orden gepresenteerd 

aan de hand van de planningsnorm en die door N O C*N SF w orden gehanteerd. D oor het aantal 

daadw erkelijk aanw ezige velden te vergelijken m et het aantal dat volgens de norm  m inim aal 

aanw ezig dient te zijn, kan een uitspraak w orden gedaan over zow el de capaciteit als de 

benutting. In bijlage 2 is een nadere uitw erking van de capaciteitsberekening opgenom en. 

 

B ij het bepalen van de eventuele onder- of overcapaciteit geldt de volgende uitgangspunten. 

 D e team sam enstelling is aangehouden zoals die door de K N VB  is opgegeven. 

 Alle velden zijn natuurgrasvelden, tenzij anders verm eld. 
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 D e kw aliteit van de velden is van dien aard dat de technische bespelingintensiteit 

overeenkom t m et de hiervoor geldende norm en
7
. 

 Een w edstrijdveld w ordt gedefinieerd als een veld w aar trainingen en w edstrijden op 

plaats kunnen vinden. Een trainingsveld is echter niet geschikt voor w edstrijden en kan 

dus alleen gebruikt w orden voor trainingen. 

 B ij uitkom sten gelijk aan of groter dan 0,25 velden vindt afronding naar boven plaats, in de 

overige gevallen w ordt het aantal velden naar beneden afgerond. 

 

Voetbal 

 

S.V. O lym pia 

O m nivereniging S.V. O lym pia heeft in totaal circa 530 leden die voetballen, spelend in 35 

team s. D e vereniging speelt zow el op zaterdag als op zondag w edstrijden. H ierdoor is 

organisatorisch een hogere bespelingintensiteit van de velden m ogelijk dan bij verenigingen 

die alleen op zaterdag spelen. D e (cultuur-)technische bespelingintensiteit van de velden is 

echter in alle gevallen gelijk. D e vereniging beschikt m et betrekking tot voetbal over drie 

(w edstrijd)velden, w aarvan één natuurgrasveld en tw ee kunstgrasvelden (allen verlicht). B eide 

kunstgrasvelden kunnen tevens dienst doen als trainingsveld.  

 

Aan de hand van de planningsnorm en van N O C*N SF kan een uitspraak w orden gedaan over de 

toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de m et betrekking tot voetbal aanw ezige 

voorzieningen. B ij het opstellen van de planningsnorm en is uitgegaan van een berekening op 

basis van natuurgras. 

 

Volgens de planningsnorm  die N O C*N SF en de K N VB  hanteren, dient S.V. O lym pia te 

beschikken over drie w edstrijdvelden (2,4) en één trainingsveld (1,2) m et het huidige aantal 

team s. Aangezien de vereniging nu beschikt over drie w edstrijdvelden, w aarvan tw ee 

uitgevoerd zijn als kunstgras, en dus tevens dienst doen als trainingveld, geldt dat de huidige 

w edstrijd- en trainingscapaciteit (in ruim e m ate) volstaat. Voor een nadere uitw erking van de 

norm berekeningen w ordt verw ezen naar bijlage 2. 

 

V.V. H YS 

Voetbalvereniging H YS heeft in totaal circa 165 leden, spelend in zeven team s. O ok V.V. H YS 

speelt zow el op zaterdag als op zondag w edstrijden. D e vereniging beschikt over tw ee velden, 

w aarvan één onverlicht w edstrijdveld (natuurgras) en een verlicht trainingsveld (kunstgras) 

dat gedeeld w ordt m et S.V. D IO . Aan de hand van de planningsnorm en van N O C*N SF kan een 

uitspraak w orden gedaan over de toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de aanw ezige 

voorzieningen. B ij het opstellen van de planningsnorm en is uitgegaan van een berekening op 

basis van natuurgras. 

 

Volgens de planningsnorm en (N O C*N SF/K N VB ) dient V.V. H YS te beschikken over één 

w edstrijdveld (0,7) en één trainingsveld (0,4) m et het huidige aantal team s. Aangezien de 

vereniging beschikt over het overeenkom stige aantal w edstrijdvelden w ordt geconcludeerd 

dat op basis van de norm berekening de huidige w edstrijdcapaciteit volstaat. D e huidige 

trainingscapaciteit, een gedeeld kunstgrasveld, voldoet volgens de norm berekening net aan de 

behoefte.  

                                                                    

7
  D e technische bespelingintensiteit van traditionele natuurgrasvelden bedraagt circa 250 uur per jaar; van W eTravelden 

circa 400 uur per jaar. W etraveld =  W edstrijd-trainingsveld. 
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H oew el dit in de praktijk geen optim ale situatie inhoudt vanw ege de w ens om  op dezelfde 

avonden te trainen, volstaat de huidige capaciteit. Voor een nadere uitw erking van de 

norm berekeningen w ordt verw ezen naar bijlage 2. 

 

H et kunstgrasveld dat w ordt gedeeld door V.V. H YS en S.V. D IO  w ordt m om enteel niet gebruikt 

voor het spelen van com petitiew edstrijden. H et kunstgrasveld voldoet op dit m om ent niet aan 

de geldende norm eringen voor kw aliteit en afm eting. M et een vernieuw d kunstgrasveld en 

eventuele m aatvoeringdispensatie van de K N VB
8
, kan het veld in de toekom st m ogelijk w orden 

gebruikt voor het afw ikkelen van com petitie-w edstrijden. In dat geval zou V.V. H YS op dit 

m om ent voldoende hebben aan één kunstgras voetbalveld. 

 

S.V. D IO  

O m nivereniging S.V. D IO  heeft in totaal circa 150 leden die voetballen, spelend in acht team s. 

O ok S.V. D IO  speelt zow el op zaterdag als op zondag w edstrijden. D e vereniging beschikt over 

tw ee velden, w aarvan één onverlicht w edstrijdveld dat tevens gebruikt w ordt voor softbal 

(natuurgras) en een verlicht trainingveld (kunstgras) dat gedeeld w ordt m et V.V. H YS. Aan de 

hand van de planningsnorm en van N O C*N SF kan een uitspraak w orden gedaan over de 

toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de aanw ezige voorzieningen. B ij het opstellen van 

de planningsnorm en is uitgegaan van een berekening op basis van natuurgras. 

 

Volgens de planningsnorm en (N O C*N SF/K N VB ) dient S.V. D IO  te beschikken over één 

w edstrijdveld (0,7) en één trainingsveld (0,4) m et het huidige aantal team s. Aangezien de 

vereniging beschikt over het overeenkom stige aantal w edstrijdvelden w ordt geconcludeerd 

dat op basis van de norm berekening de huidige w edstrijdcapaciteit volstaat. D e huidige 

trainingscapaciteit, een gedeeld kunstgrasveld, voldoet volgens de norm berekening net aan de 

behoefte. H oew el dit geen optim ale situatie inhoudt, volstaat de huidige capaciteit. Voor een 

nadere uitw erking van de norm berekeningen w ordt verw ezen naar bijlage 2. 

 

Zoals ook voor V.V. H YS geldt, w ordt het gedeelde kunstgrasveld m om enteel niet gebruikt voor 

het spelen van com petitiew edstrijden. M et een nieuw  kunstgrasveld en te verkrijgen 

m aatvoeringdispensatie van de K N VB
8
, kan het veld in de toekom st m ogelijk w orden gebruikt 

voor het afw ikkelen van com petitiew edstrijden. In dat geval zou S.V. D IO  op dit m om ent 

voldoende hebben aan één kunstgras voetbalveld. H ierbij is echter nog geen rekening 

gehouden m et het spelen van softbal. 

 

V.V. Young B oys 

Voetbalvereniging Young B oys heeft in totaal circa 215 leden, spelend in negen team s. O ok  

V.V. Young B oys speelt zow el op zaterdag als op zondag w edstrijden. D e vereniging beschikt 

m om enteel over één w edstrijdveld en één trainingsveld (beide natuurgras en onverlicht). Aan 

de hand van de planningsnorm en van N O C*N SF kan een uitspraak w orden gedaan over de 

toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de m et betrekking tot voetbal aanw ezige 

voorzieningen. B ij het opstellen van de planningsnorm en is uitgegaan van een berekening op 

basis van natuurgras. 

 

Volgens de planningsnorm en (N O C*N SF/K N VB ) dient V.V. Young B oys te beschikken over  

één w edstrijdveld (0,9) en één trainingsveld (0,4) m et het huidige aantal team s.  

                                                                    

8
  Voorbehoud: indien de K N VB  dispensatie verleend bestaat de m ogelijkheid dat deze dispensatie alleen geldt voor niet-

selectie-elftallen. D e selectie-elftallen dienen de com petitiew edstrijden alsnog af te w ikkelen op een voetbalveld dat aan 

de officiële m aatvoeringen voldoet. Er is dan nog een extra veld benodigd.  
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Aangezien de vereniging nu beschikt over één w edstrijdveld en één trainingveld, w ordt gesteld 

dat de huidige w edstrijd- en trainingscapaciteit volgens de norm berekening volstaat. Voor een 

nadere uitw erking van de norm berekeningen w ordt verw ezen naar bijlage 2. 

 

B ij een consequente uitvoering van het beleidsuitgangspunt ‘elke vereniging m inim aal één 

kunstgrasveld’ zou V.V. Young B oys volgens de planningsnorm en van N O C*N SF/K N VB  op dit 

m om ent voldoende hebben aan één kunstgras voetbalveld. 

 

H onk- en softbal 

 

S.V. O lym pia 

O m nivereniging S.V. O lym pia heeft in totaal circa 305 leden die honk- of softbal spelen, 

spelend in 22 team s. In totaal zijn er negen team s die honkbal spelen, w aarvan drie 

seniorenteam s, drie juniorenteam s, tw ee pupillenteam s en één B eeB allteam
9
. Van de dertien 

team s die softballen, zijn er zeven senioren dam esteam s, drie senioren herenteam s, één 

juniorenteam , één aspirantenteam  en één pupillenteam .  

 

D e vereniging beschikt m et betrekking tot honk- en softbal over één onverlicht honkbalveld en 

tw ee verlichte softbal- c.q. jeugdhonkbalvelden. Alle softbalvelden doen tevens dienst als 

trainingsveld. Aan de hand van de planningsnorm en van N O C*N SF/K N B SB  kan een uitspraak 

w orden gedaan over de toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de m et betrekking tot 

honk- en softbal aanw ezige voorzieningen. In tegenstelling tot voetbal is de bespelingschade 

aan de toplaag, uitgaande van een accom m odatie m et verharde looppaden, niet bepalend voor 

de hoeveelheid w edstrijden die doordew eeks en in het w eekeinde gespeeld kunnen w orden. 

Voor zover sprake is van beperkende factoren, zijn deze organisatorisch van aard. 

 

Volgens de planningsnorm en dient S.V. O lym pia te beschikken over één honkbalveld (0,9) en 

tw ee softbal-/jeugdhonkbalvelden (1,8) m et het huidige aantal team s. Aangezien de 

vereniging nu beschikt over één honkbalveld en tw ee softbal-/jeugdhonkbalvelden, w ordt 

gesteld dat de huidige w edstrijd- en trainingscapaciteit volgens de norm berekening volstaat. 

Voor een nadere uitw erking van de norm berekeningen w ordt verw ezen naar bijlage 2. 

 

S.V. D IO  

O m nivereniging S.V. D IO  heeft in totaal circa 30 leden die softbal spelen, spelend in tw ee 

team s, w aarvan één team  senioren heren en één team  senioren dam es. B eide team s kom en 

uit in de 4
e
 klasse. D e vereniging beschikt m et betrekking tot softbal over één onverlicht 

softbal/com binatieveld, aangezien op dit veld ook gevoetbald w ordt.  

 

Aan de hand van de planningsnorm en van N O C*N SF/K N B SB  kan een uitspraak w orden 

gedaan over de toereikendheid en gebruikerscapaciteit van de m et betrekking tot softbal 

aanw ezige voorzieningen. In tegenstelling tot voetbal is de bespelingschade aan de toplaag, 

uitgaande van een accom m odatie m et verharde looppaden, niet bepalend voor de hoeveelheid 

w edstrijden die doordew eeks en in het w eekeinde gespeeld kunnen w orden. Voor zover sprake 

is van beperkende factoren, zijn deze organisatorisch van aard. 

 

                                                                    

9
  B eeB all is een variant van de honk- en softbalsport, die in eerste instantie bestem d is voor de allerjongsten (vanaf 5 jaar). 

D aarbij staat bew eging, team geest en sportiviteit bovenaan. Er w ordt op een kleiner veld gespeeld m et tw ee honken en 

tw ee partijen van elk ongeveer vijf deelnem ers. H et spel heeft alle kenm erken van honk- en softbal, en is volkom en veilig 

om  te spelen. B ron: K N B SB . 
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Volgens de planningsnorm en hoeft S.V. D IO  niet te beschikken over een softbalveld, aangezien 

de behoefte aan velden 0,2 bedraagt m et het huidige aantal team s.  

 

Aangezien de vereniging nu beschikt over één ruim  bem eten natuurgras voetbalveld 

(com binatieveld), w ordt gesteld dat de huidige w edstrijd- en trainingscapaciteit volgens de 

norm berekening in ruim e m ate volstaat. Echter, aangezien op dit veld eveneens gevoetbald 

w ordt, is de capaciteit net voldoende. Voor een nadere uitw erking van de norm berekeningen 

w ordt verw ezen naar bijlage 2. D e toepassing van kunstgras is ook m ogelijk in geval van een 

gecom bineerd voetbal- en softbalveld. In dat geval m oet w orden voldaan aan de norm en van 

beide sportbonden en de norm en van N O C*N SF. 

 

O verig 

D e buitensportvoorzieningen w orden veelal op w eekavonden en in het w eekend door de 

sportverenigingen gebruikt. D aarnaast w orden de voorzieningen eveneens gebruikt door 

onderw ijsinstellingen, naschoolse opvang, sportstim ulering en/of ongeorganiseerde sport. 

 

Totaal 

Volgens de berekeningen die op basis van de door N O C*N SF en de betreffende sportbonden 

gehanteerde planningsnorm en zijn gem aakt, bestaat er op dit m om ent (in theorie) geen tekort 

of overschot aan voetbal-, honk- of softbalvelden op de beide sportcom plexen N ol H outkam p 

en N oord Schalkw ijkerw eg. 

 

Indien de bevolkingsontw ikkeling in Schalkw ijk in ogenschouw  w ordt genom en, valt op dat het 

aantal inw oners tussen 2000 en 2009 m et 3,4%  is afgenom en van 32.433 inw oners in 2000 

naar 31.374 inw oners in 2009
10
. Indien hierbij sprake w as van vergrijzing, ontgroening en een 

toenem ende etniciteit, zal de potentiële behoefte aan buitensportvoorzieningen m et m eer dan 

3,4%  zijn afgenom en.  

 

 

2.3.4 Parkeren en ontsluiting  

locatie parkeervakken 

H . v. Turnhoutpad/SV Olym pia en VV H YS 108 

TC O verhout 60 

Tennispad/VV Young B oys 36 

Salieveld/SV D IO  circa 80 

N oord Schalkw ijkerw eg              0
11
 

In het nevenstaande overzicht is het 

huidige aantal parkeerplaatsen ten bate 

van het sportcom plex N ol H outkam p en 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

aangegeven. 
Totaal 284 

 

M et uitzondering van de circa 80 parkeerplaatsen aan het Salieveld zijn de parkeerplaatsen 

van sportcom plex N ol H outkam p en sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg uitsluitend via de 

N oord Schalkw ijkerw eg bereikbaar.  

 

O p basis van de CR O W -norm
12
 is het indicatief benodigd aantal parkeerplaatsen voor 

personenw agens als volgt bepaald op een totaal van 340.  

 

                                                                    

10
  B ron: jaarstatistiek H aarlem  2009, O nderzoek en Statistiek, gem eente H aarlem . Er zijn geen gegevens bekend m et 

betrekking tot de sam enstelling van de bevolking en of al dan niet sprake is van ontgroening en/of vergrijzing. 

11
  Er zijn geen parkeervakken aanw ezig; w el w orden de berm en voor parkeren gebruikt 

12
  Zie bijlage 3. 
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locatie/tak van sport eenheid norm
13
/eenheid totaal 

H . v. Turnhoutpad    

- SV Olym pia/voetbal sporthal ± 1.500 m
2
  0,02 30 

- SV Olym pia/voetbal 3 velden 27 81 

- SV Olym pia/honk- en softbal 3 velden 27 81 

- VV H YS 1 veld 27 27 

TC O verhout/tennis 19 banen 3 57 

TC O verhout/squash 5 banen 2 10 

Tennispad/VV Young B oys 1 veld 27 27 

Salieveld /SV D IO  1 veld 27   27 

Totaal   340 

 

G econcludeerd w ordt dat de 284 parkeervoorzieningen in de huidige situatie een uitbreiding 

zou kunnen ondergaan van circa 56 plaatsen.  

 

H ierbij w ordt opgem erkt dat V.V. Young B oys in de praktijk voor het spelen van com petitie-

w edstrijden m ogelijk gebruik m aakt van hun tw eede (trainings-)veld. Indien hier daadw erkelijk 

sprake van is, zal de parkeerdruk tijdens de piekbelasting in de praktijk hoger liggen. 

 

Vanuit de praktijk w ordt m et nam e in het w eekeind een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. 

Vooral de zaterdagen w aarop verenigingen tegelijkertijd thuis spelen leveren een hoge 

piekbelasting in het parkeren op, die erin resulteert dat bezoekers in de berm en van de N oord 

Schalkw ijkerw eg en in de w ijk parkeren. M ogelijk w ordt dit (m ede) veroorzaakt door de 

bezoekende (uitspelende) verenigingen en hun toeschouw ers en niet zozeer door de 

thuisspelende verenigingen zelf. 

 

H et parkeren in de berm en van de N oord Schalkw ijkerw eg levert verkeersonveilige situaties 

op. Tevens doet dit afbreuk aan de potentiële kw aliteiten van de N oord Schalkw ijkerw eg als 

w andel-/fietspad voor sport en recreatie. In fase 2 van het stedenbouw kundig plan is daarom  

het aanleggen van een centrale ontsluitingsw eg voor sporters en bezoekers voorzien, w aarbij 

de N oord Schalkw ijkerw eg een autoluw  karakter krijgt. 

 

 

 

2.4  O verige voetbal-, honk- en softbalaccom m odaties 

N iet alleen op sportcom plex N ol H outkam p en sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg zijn 

diverse voetbal- en honk- en softbalvoorzieningen aanw ezig. N avolgend zijn alle sportparken 

w aar voetbal en honk- en softbal w ordt gespeeld in kaart gebracht. 

 

                                                                    

13
 Trainingsvelden zijn niet m eegerekend aangezien het gebruik van deze velden niet op m om enten van  

 piekbelasting plaatsvindt. 
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Situering gem eentelijke sportaccom m odaties voetbal en honk- en softbal 

 

1. Van der Aartsportpark 

VV Schoten(Vergierdew eg) 

H SC Schoten 

VVH /Velserbroek 

R K H SV O nze G ezellen 

R K VV O nze G ezellen 

 

2. N oordersportpark 

H FC Edo (voetbal) 

Sparks/Edo (honk- en softbal) 

 

3. Pim  M ulier 

R K H SV D SS 

H SC K inheim  

(H CK  R abbits) 

R K VV D SS  

 

4. O udew eg 

VV D e B rug 

 

5. Van O osten de B ruijnstraat 

SV G eel W it ’20 (voetbal) 

 

6. Egelantier 

SV Alliance ’22 (voetbal) 

 

7. Eindenhout 

TH B  (honk- en softbal)  

 

8. Em auslaan 

K oninklijke H FC (voetbal)  

 

9. Prins B ernhardlaan 

H VV D SK  

 

10. R einaldapark 

VV Socrates, binnenkort VV H YS 

11. N oord Schalkw ijkerw eg / N ol H outkam p 

SV O lym pia 

VV H YS, binnenkort op R einaldapark 

SV D IO  

VV Young B oys 

 

12. Zuid Schalkw ijkerw eg  

U nited/D AVO  (’92) (voetbal en softbal) 

 

In totaal telt H aarlem  zestien verenigingen w aar m en voetbal kan spelen, zeven verenigingen 

w aar m en kan honkballen en negen verenigingen w aar m en kan softballen.  

 

G ezien de spreiding van de verenigingen geldt als uitgangspunt dat ze een w ijkgebonden 

functie hebben w aarbij de binding van voetbal over het algem een groter is dan van honk- en 

softbal. D it vanw ege het feit dat het aantal voetbalverenigingen groter en m eer verspreid is 

dan het aantal honk-/softbalverenigingen.  

 

 

 

Z uid  S chalkw ijkerw eg12.

N o ord S chalkw ijkerw eg11.

R einaldapa rk10.

P rin s Be rnhardlaan9.

E m auslaan8.

E ind enho ut7.

E gela ntie r6.

Va n O osten de B ruijnstraat5.

O ud ew eg4.

P im  M u lier3.

N o order Sportpark2.

Va n d er Aa rtsportp ark1.

Sp ortp arken

1 .

2.3.

4.

5.

6.

7 .

8.

9.

10.

11 .

12.
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2.5  Conclusies 

Aangezien er op dit m om ent op sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg één voetbalveld niet 

door de verenigingssport w ordt benut en V.V. H YS naar het R einaldapark zal verhuizen, zal er 

op basis van de door de K N VB  en N O C*N SF gehanteerde planningsnorm en een overcapaciteit 

ontstaan van tw ee voetbalvelden.  

 

B ij de overige voetbal-, honk- of softbalvelden die op de beide sportcom plexen N ol H outkam p 

en N oord Schalkw ijkerw eg bij de betreffende verenigingen in gebruik zijn, bestaat er volgens 

de planningsnorm en op dit m om ent geen tekort of overschot en is derhalve sprake van een 

optim ale capaciteitsbenutting. 

 

Volgens de door CR O W  gehanteerde parkeernorm  bestaat er op dit m om ent een indicatief 

tekort van circa 56 parkeerplaatsen. M et de verplaatsing van V.V. H YS naar het R einaldapark 

zal dit tekort verm inderen m et 27 parkeerplaatsen tot 29 parkeerplaatsen. H ierbij is ervan 

uitgegaan dat er op de N oord Schalkw ijkerw eg niet geparkeerd kan w orden, hetgeen in de 

praktijk w el de gew oonte is.  

 

U it diverse gem eentelijke beleidsnota ś blijkt dat onder andere w ordt beoogd om :  

 m its er voldoende velden kunnen w orden vrijgem aakt en er voldoende geld beschikbaar is 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg te herinrichten, het gebruik te intensiveren en de 

strook tussen Europaw ijk en het sportpark te reserveren voor op het sportveld gerichte 

bebouw ing;  

 de sportdeelnam e onder H aarlem m ers te verhogen van 56%  naar 63%  volgens de 

O m nibus; 

 sport als m iddel in te zetten om  een aanvullende bijdrage te leveren aan de sociaal-

m aatschappelijke cohesie en op beleidsterreinen als volksgezondheid, jeugd- en 

jongerenw erk en integratie.  

 sportaccom m odaties in de w ijk zo veel m ogelijk te handhaven en w aar m ogelijk uit te 

breiden; 

 m inim aal één kunstgrasveld per vereniging te realiseren, indien nodig; 

 het gebruik bij een niet optim ale capaciteitsbenutting te w ijzigen; 

 m ilieu en duurzaam heid binnen het accom m odatiebeleid prioriteit te geven in het kader 

van H aarlem  K lim aatneutraal; 

 ruim telijke kw aliteit boven verdichting te laten gaan en de bestaande w oningbouw opgave 

zó af te m aken dat groen in en rond de stad niet w ordt opgeofferd. 
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Trends en ontw ikkelingen H oofdstuk 3 

3.1 Inleiding 

Een herontw ikkeling van Schalkw ijk en herinrichting van het sportcom plex aan de N oord 

Schalkw ijkerw eg is per definitie gericht op de toekom st. H et is daarom  w enselijk de bestaande 

situatie te relateren aan relevante ontw ikkelingen die m ogelijk van invloed zijn op de 

toekom stige vraag naar accom m odaties. N avolgend w orden daartoe dem ografische 

ontw ikkelingen, sociaal-m aatschappelijke en -econom ische, als ook sporttechnische trends 

en ontw ikkelingen geanalyseerd. D eze trends en ontw ikkelingen zijn vertaald naar de lokale 

situatie om  te bepalen w elke veranderingen tot 2020 w orden verw acht in vraag en aanbod m et 

betrekking tot de H aarlem se buitensportvoorzieningen. 

 

 

 

3.2 D em ografische ontw ikkelingen 

Ten aanzien van de dem ografie w ordt aandacht besteed aan de ontw ikkelingen ten aanzien 

van het inw oneraantal en de bevolkingssam enstelling in H aarlem  en m eer specifiek het 

inw oneraantal en de sam enstelling in Schalkw ijk. Een nadere detaillering tot het niveau van 

Europaw ijk-N oord, bleek niet m ogelijk w egens het ontbreken van dergelijke gedetailleerde 

prognoses. Als bron voor de m eest recente bevolkingsprognose is ‘H aarlem  in 2020 

bevolkingsprognose en beleidsbeschouw ing, afdeling onderzoek en statistiek gem eente 

H aarlem , juni 2010’ aangehouden (H aarlem ), evenals ‘H aarlem  in 2020 bevolkingsprognose 

Schalkw ijk, afdeling onderzoek en statistiek H aarlem , juni 2010’ (Schalkw ijk). O p 1 januari 

2010 telt H aarlem  149.576 inw oners en Schalkw ijk 31.566 inw oners. 

 

 

3.2.1 B evolkingsprognose H aarlem  versus Schalkw ijk 

 

H aarlem  

In de gem eentelijke bevolkingsprognose zijn tw ee scenario’s opgenom en om dat over het 

toekom stige beeld enige onzekerheid bestaat. D eze onzekerheid hangt sam en m et de recessie 

w aardoor vraaguitval in de m arktsector van w oningen ontstaat. Vanw ege deze onzekerheid 

zijn zow el een gem atigd scenario als een trend-plus scenario uitgew erkt. In het gem atigd 

scenario is rekening gehouden m et w oningbouw planning m et een afgerem de productie, in 

tegenstelling tot het trend-plus scenario w aarbij alle w oningen volgens planning zullen 

w orden gerealiseerd. H et gem atigd scenario w ordt verondersteld het m eest realistische 

scenario te zijn. O p basis van dit uitgangspunt zal H aarlem  volgens de prognose per 1 januari 

2020 in totaal 152.300 inw oners tellen. O nder de condities van het trend-plus scenario zal 

H aarlem  in 2020 in totaal 159.200 inw oners tellen. 

 

Schalkw ijk 

G ezien de groei van de w oningvoorraad in Schalkw ijk zal de bevolking, op basis van het 

gem atigd scenario, naar verw achting m et circa 1.400 inw oners groeien tussen 2009 en 2020. 

H et trend-plus scenario
14
 verw acht een groei van circa 2.800 inw oners over dezelfde periode. 

                                                                    

14
  Van het w oningbouw overzicht tot en m et 2020 (afdeling w onen, gem eente H aarlem ) is de helft m eegenom en in het trend- 

plus scenario (w aaronder de 90 grondgebonden w oningen). In het gem atigde scenario zijn m inder w oningen opgenom en. 
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In navolgende tabel zijn de prognoses van de w oningvoorraad inzichtelijk gem aakt en de 

verschillen tussen beide scenario’s. 

 

Prognoses w oningvoorraad Schalkw ijk en gem eente H aarlem  

jaartal gem atigd scenario trend plus scenario verschil gem atigd en trend plus 

  Schalkw ijk H aarlem  Schalkw ijk H aarlem  Schalkw ijk H aarlem  

2009 14.898 69.840 14.898 69.840 - - 

2010 14.977 71.383 14.977 71.383 - - 

2015 15.082 71.640 15.517 73.707 435 2.067 

2020 15.924 73.586 16.555 76.507 631 2.921 

 

 

3.2.2 B evolkingssam enstelling H aarlem  versus S chalkw ijk 

 

H aarlem  

Ten aanzien van de sam enstelling van de bevolking zijn in H aarlem  trends ingezet die niet erg 

afhankelijk zijn van de w oningbouw . O nderstaande ontw ikkelingen zijn per leeftijdsgroep te 

verw achten. 

 G em iddeld kom en er in beide scenario’s 5.500 50-plussers bij in de periode 2010-2020. 

D at is 10,8%  van de om vang van deze bevolkingsgroep per 1 januari 2009. 

 D e groep 35-44 jarigen zal in om vang afnem en in H aarlem . G em iddeld is de afnam e in 

beide scenario’s 1.900 inw oners, hetgeen neerkom t op 7,7%  van de 35-44 jarigen per  

 1 januari 2009. 

 D e groep 15-34 jarigen zal in om vang toenem en. G em iddeld is de toenam e in beide 

scenario’s 3.300 15-34 jarigen en dat is 8,6%  van de groep 15-34 jarigen per 1 januari 2009.  

 Voor de 25-34 jarigen betreft het in beide scenario’s gem iddeld 2.300 inw oners, 11,0%  van 

de groep 25-34 jarigen per 1 januari 2009. 

 H oew el landelijk sprake is van een afnam e van het aantal 10-14 jarigen doet die 

ontw ikkeling zich niet in H aarlem  voor. D e om vang van die dynam iek bedraagt enkele 

honderdtallen: + 600 in het trend-plus scenario en + 300 in het gem atigde scenario. 

G em iddeld handelt het in beide scenario’s om  een toenam e van 450 10-14 jarigen in de 

periode 2010-2020, 6,1%  van de om vang van deze groep per 1 januari 2009. 

 D e ontw ikkeling van de jongste jeugd, de 0-9 jarigen, vorm t de m eest onzekere factor in de 

prognoses. H et landelijke beeld laat een afnam e zien van deze leeftijdsgroep. Voor 

H aarlem  geldt dat per saldo ook in het gem atigde scenario. D ie ontw ikkeling kan echter 

w orden om gebogen naar een positief saldo als er voldoende w ordt gebouw d, onder de 

voorw aarden van het trend-plus scenario.  

 

Schalkw ijk 

Schalkw ijk is een stadsdeel w aarin relatief grote uitbreiding van de w oningvoorraad w ordt 

voorzien. D e natuurlijke dynam iek van deze w ijk is krim p van de leeftijdsgroep 20-49 jaar. D oor 

de invloed van het (forse) bouw program m a w ordt deze natuurlijke dynam iek afgedem pt. D oor 

te bouw en w ordt deze leeftijdsgroep vastgehouden c.q. aangetrokken. D aarnaast valt in dit 

stadsdeel een toenam e van de jongste jeugd te verw achten, zeker onder de condities van het 

trend-plus scenario. 
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Ten aanzien van de bevolkingssam enstelling in Schalkw ijk w orden de navolgende specifieke 

ontw ikkelingen verw acht. 

 G em iddeld neem t ook in Schalkw ijk in beide scenario’s het aantal 50-plussers flink toe in 

de periode 2010-2020, m et uitzondering van de leeftijdsgroep 60-64 jaar. 

 D e groep 35-44 jarigen zal net als in de rest van H aarlem  in om vang afnem en. B eiden 

scenario’s laten een afnam e zien van inw oners in de leeftijd van 40-44 jaar, terw ijl het 

trend-plus scenario rekening houdt m et groei van inw oners in de leeftijd 35-39 jaar. 

 D e groep 15-34 jarigen zal ook in Schalkw ijk in om vang toenem en. Echter in het gem atigd 

scenario zal het aantal 20-24 jarigen w el afnem en. H et trend-plus scenario laat voor deze 

leeftijdsgroep een m in of m eer stabiel aantal zien.  

 Voor de leeftijdsgroep 0-14 jaar en zelfs de groep van 0-19 jaar doet zich groei voor. D e 

verjonging kom t in beide scenario’s naar voren, doch vooral in het trend-plus scenario.  

 

B evolkingsontw ikkeling per leeftijdscategorie  

 gem atigd trend plus 

Schalkw ijk 2009 2015 2020 2015 2020 

0-4 1.719 1.699 1.778 1.771 1.916 

5-9 1.606 1.635 1.687 1.664 1.782 

subtotaal 0-9 3.325 3.334 3.465 3.435 3.698 

10-14 1.578 1.663 1.713 1.679 1.764 

15-19 1.747 1.642 1.770 1.664 1.808 

20-24 1.886 1.705 1.781 1.810 1.881 

25-29 2.167 2.094 2.180 2.226 2.367 

30-34 1.986 2.157 2.264 2.261 2.456 

subtotaal 15-34 7.786 7.598 7.995 7.961 8.512 

35-39 2.245 2.012 2.204 2.083 2.366 

40-44 2.257 2.119 2.051 2.163 2.164 

subtotaal 35-44 4.502 4.131 4.255 4.246 4.530 

45-49 2.217 2.224 2.205 2.248 2.275 

50-54 2.013 2.135 2.180 2.162 2.229 

55-59 1.909 1.936 2.130 1.968 2.180 

60-64 2.100 1.783 1.929 1.807 1.974 

65-69 1.611 1.987 1.826 2.001 1.861 

70-74 1.494 1.543 1.914 1.561 1.946 

75-79 1.275 1.291 1.398 1.307 1.425 

80-84 831 884 963 900 984 

85-89 508 474 523 486 538 

90-94 168 190 187 193 191 

95+  57 35 41 35 42 

subtotaal 50-95+  11.966 12.258 13.091 12.420 13.370 

TO TAAL 31.374 31.208 32.724 31.989 34.149 

 

Etnische sam enstelling  

Per 1 januari 2010 is 25,0%  van de H aarlem se bevolking van buitenlandse afkom st
15
. Van deze 

inw oners is m eer dan de helft van Turkse of Indonesische of M arokkaanse of Surinaam s/ 

Antilliaanse afkom st. In Schalkw ijk bedraagt het percentage inw oners van buitenlandse 

afkom st op 1 januari 2010 41,5 %  en in Europaw ijk 41,3%
16
.  

                                                                    

15
 D at w il zeggen inw oners zonder de N ederlandse nationaliteit m aar m et één of m eer buitenlandse nationaliteiten. 

16
 B ron: w ebsite gem eente H aarlem , feiten en cijfers, bevolking (geraadpleegd op 9 juni 2010). 



 

28/77 

G evolgen sportdeelnam e 

O m dat de deelnam e van jongeren aan sport zich gunstig ontw ikkelt en het aantal jongeren (tot 

20 jaar) onder de H aarlem se bevolking, en zeker in Schalkw ijk, eveneens een (lichte) stijging 

laat zien, m ag verondersteld w orden dat het aantal actieve leden van sportverenigingen 

gem iddeld genom en m inim aal gelijk zal blijven of zelfs zal toenem en. D e stijging van het 

aantal 65-plussers zal voor de sportdeelnam e m et nam e gevolgen hebben voor de 

zogenaam de solosporten. H et aandeel ouderen in team sporten is nam elijk verw aarloosbaar. 

D aarnaast zou rekening gehouden kunnen w orden m et een stijging van het aantal passieve 

leden en/of leden die klaverjassen, darten of biljarten. 

 

H et is van belang te onderkennen dat sportdeelnam e en lidm aatschap van sportverenigingen 

onder allochtonen op een lager niveau liggen dan bij autochtonen. D e verschillen zijn het 

grootst bij Turken en M arokkanen en dan vooral bij vrouw en en ouderen
17
. D e sportparticipatie 

verschilt overigens per tak van sport
18
 en de achterblijvende sportparticipatie geldt niet voor 

voetbal. Allochtonen zijn daarnaast m inder bekend m et het verenigingsleven en m et het 

vervullen van vrijw illigerstaken. H ier ligt een uitdaging voor de sportverenigingen. 

 

 

 

3.3 M aatschappelijke trends en ontw ikkelingen 

 

3.3.1  Sociaal-m aatschappelijke ontw ikkelingen 

D e voortschrijdende individualisering in N ederland heeft tot gevolg dat m ensen m eer op 

zelfstandige basis activiteiten ondernem en en ontplooiingsm ogelijkheden benutten. D e 

ontw ikkeling van een toenem ende individualisering lijkt zich echter om  te buigen naar nieuw  

collectivism e. In toenem ende m ate w il m en ergens onderdeel vanuit m aken en ergens bijhoren, 

zij het zonder structurele verplichtingen.  

 

D e sportvereniging ondervindt veel concurrentie van de vele andere m ogelijke vorm en van 

vrijetijdsbesteding. D e keuze op de vrijetijdsm arkt is groot. Er zijn in de afgelopen jaren op 

allerlei vlakken com m erciële activiteiten bijgekom en. O p het gebied van sportbeoefening is het 

niet anders. D e keuze aan activiteiten is breed en het gebruikersgedrag vluchtig: het ‘zapp-

gedrag’ van de consum ent tussen diverse vorm en van activiteiten groot.  

 

Een zich voortzettende ontw ikkeling is dat m ensen op sportgebied sneller kiezen voor een 

individuele sport, die (ook) in ongeorganiseerd verband beoefend kan w orden. Voorbeelden 

hiervan zijn fitness en skaten, m aar ook zw em m en, fietsen, hardlopen en N ordic w alking 

kunnen hiertoe gerekend w orden.  

 

B ovenstaande ontw ikkelingen leiden tot een verm inderde behoefte aan gem eentelijke 

binnensportaccom m odaties, een intensiever gebruik van de buitenruim te ten behoeve van 

sportbeoefening, een toenam e in het m arktaandeel van com m erciële sportaanbieders.  

Voor de gem eente H aarlem  w eegt dit echter niet op tegen de groei van de bevolking, die leidt 

tot een toenam e in de behoefte aan sportaccom m odaties in algem ene zin.  

 

                                                                    

17
  B ron: R apportage Sport 2008, Sociaal en Cultureel Planbureau / W .J.H . M ulier Instituut, D en H aag, decem ber 2008 

hoofdstuk 4 Sportdeelnam e, paragraaf 4.2 Sportdeelnam e onder verschillende bevolkingsgroepen 

18
  Allochtonen kiezen vooral voor sporten die een m ondiale populariteit genieten (voetbal en basketbal) of voor een sport die 

in het land van herkom st een grote populariteit kent.  
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3.3.2  Sociaal-econom ische ontw ikkelingen 

Verenigingen zijn afhankelijk van overheden, leden en sponsoring voor het genereren van 

inkom sten om  de vereniging draaiend te houden. Sinds 2008 is er sprake van een econom ische 

recessie w aar ook verenigingen niet aan ontkom en. O verheden, sponsoren en consum enten 

houden in tijden van econom ische tegenw ind hun uitgaven extra tegen het licht. D at geldt ook 

op sportief vlak. D e inkom sten van verenigingen staan derhalve (nog m eer) onder druk. B egin 

2008 w erd door driekw art van de verenigingen hun econom ische positie als (zeer) goed 

beoordeeld. Een jaar later verw acht bijna tw eederde dit oordeel te vellen. Een groot deel van 

de verenigingen stelt investeringen uit en bezuinigt.  

 

M et nam e verenigingen die financieel sterk afhankelijk zijn van sponsoren kunnen in 

financiële problem en kom en door bezuinigingen vanuit het bedrijfsleven. G eorganiseerde 

sporters (in verenigingsverband) zullen het m inst w aarschijnlijk bezuinigen op hun 

verenigingslidm aatschap. H et afschaffen van een sportabonnem ent zal veel m eer voorkom en 

bij fitnesscentra en overige com m erciële sportaanbieders. H et bezuinigingsm es van sporters 

snijdt het m eest in horecagebruik bij verenigingen. Een aandachtspunt voor het behoud van 

een gezond verenigingsleven in de toekom st is de nijpender w ordende financiële situatie bij 

sportverenigingen gezien de te verw achten dalende inkom sten, m et nam e uit sponsoring en 

horecaopbrengsten. 

 

H aarlem  heeft de laatste jaren ingezet op m ultifunctioneel gebruik van (buiten)sport-

voorzieningen en op vitale, professionele sportverenigingen. Zw akke verenigingen zijn 

verdw enen en sterke verenigingen zijn ontstaan dankzij fusie van clubs. D e verenigingen op 

het sportcom plex N ol H outkam p en N oord Schalkw ijkerw eg w orden gezien als stabiele, sterke 

verenigingen, m et uitzondering van V.V. H YS. D e club w erd in het verleden nog uit de 

com petitie genom en en is zoekend naar een vaste thuisbasis die w ellicht binnenkort w ordt 

gevonden. 

 

 

3.3.3  Sociaal-culturele ontw ikkelingen 

Etniciteit vorm t een belangrijke sociaal-culturele factor binnen de N ederlandse m aatschappij 

en is tevens van invloed op de m ate van en soort sportparticipatie. Een nadere beschouw ing 

van de veranderingen in de bevolkingssam enstelling van de gem eente H aarlem  qua etniciteit 

voor de kom ende jaren is niet m ogelijk w egens het ontbreken van gedetailleerde prognoses 

hierom trent.   

 

Indien w ordt gekeken naar de ontw ikkelingen in het verleden dan blijkt dat in 1995 6,4%  van 

de bevolking uitsluitend een buitenlandse nationaliteit had en 19%  van buitenlandse afkom st 

w as. In 2009 heeft 5,8%  (uitsluitend) een buitenlands paspoort en is bijna 25%  van 

buitenlandse afkom st. 

 

D e verschillen in sportdeelnam e op basis van etniciteit nem en af m aar zijn bij individuele 

sporten nog aanzienlijk. Verw acht w ordt dat de w ijzigingen in de sam enstelling van de 

bevolking van H aarlem  niet in die orde van grootte zijn dat op basis daarvan substantiële 

veranderingen in sportparticipatie en sportgedrag valt te verw achten ten opzichte van het 

verleden.  

 

D e verenigingen in Schalkw ijk kennen gem iddeld genom en een ledensam enstelling die een 

afspiegeling vorm t van de sam enstelling van bew oners in de w ijk. H ierbij is de participatie van 

allochtonen aan voetbal relatief hoog en zijn bij honk- en softbal relatief veel Antillianen lid. 
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3.3.4  Ledentalontw ikkelingen 

 

3.3.4.1 N ationaal 

U it gegevens van N O C*N SF over de ledentalontw ikkeling bij de aangesloten sportbonden 

tussen 2003 en 2008 blijkt dat het aantal leden in N ederland van de voetbalbond is 

toegenom en en van de honk- en softbalbond is afgenom en. Tevens blijkt dat het aantal 

verenigingen afneem t, zow el bij voetbal als bij honk- en softbal. B ij voetbal is daardoor het 

gem iddeld aantal leden per vereniging sterk toegenom en. 

 

Eén en ander blijkt uit onderstaande tabel w aarin is aangegeven: 

 het aantal leden in procenten van de totale bevolking in N ederland (kolom  2); 

 het nationaal gem iddeld aantal leden per vereniging per tak van sport (kolom  3); 

 de voor de bevolkingsontw ikkeling gecorrigeerde procentuele ontw ikkeling van het aantal 

leden per tak van sport in N ederland (kolom  4); 

 de procentuele ontw ikkeling van het aantal verenigingen (kolom  5); 

 de procentuele ontw ikkeling van het gem iddeld aantal leden per vereniging (kolom  6). 

 

tak van sport Aantal leden 2008 M utatie aantal t.o.v. 2003 

 
in %  van de 

bevolking 

gem iddeld per 

vereniging 
leden verenigingen 

leden per 

vereniging 

voetbal 7,03%  342 8,6%  -10,5%  22,9%  

honk- en softbal 0,14%  130 -4,2%  -2,7%  -0,2%  

B ron: N O C*N SF, bew erking Andres c.s. 

 

D e toenam e van het aantal leden bij de K N VB  is m et nam e te danken aan de opkom st van 

dam esvoetbal. Er zijn ook gegevens bekend m et betrekking tot het aantal leden in 1999. O ver 

de periode 1999-2008 nam  het aantal leden bij de K N VB  (voetbal) toe m et 8,1%  en bij de 

K N B SB  (honk- en softbal) af m et -5,2% . 

 

 

3.3.4.2 Schalkw ijk 

O p basis van de bovenstaande gegevens kan een verw achting w orden afgegeven voor het 

aantal inw oners dat in Schalkw ijk voetbal, honk- en softbal beoefent. Indien de 

w ijkparticipatie overeenkom t m et de nationale kengetallen dan zouden er van de 

Schalkw ijkers circa: 

- 2.219 personen lid zijn van een voetbalvereniging (7,03%  x 31.566); 

- 44 personen lid zijn van een honk-/softbalvereniging (0,14%  x 31.566). 

 

H et bevolkingsaantal van 31.566 is afkom stig van de w ebsite van de gem eente H aarlem , 

huidige sam enstelling bevolking per buurt d.d. 9 juni 2010.  

 

H et gezam enlijke aantal voetballende leden van S.V. O lym pia, S.V. D IO , V.V. Young B oys,  

V.V. H YS bedraagt circa 1.060. Verondersteld w ordt dat het aantal leden van U nited/D AVO  

circa 185 bedraagt
19
. H et totaal is de helft m inder dan op grond van het nationale 

participatiecijfer kon w orden verw acht. H et gezam enlijke aantal honk- en softballende leden 

van S.V. O lym pia en S.V. D IO  bedraagt circa 335. Verondersteld w ordt dat het aantal 

softballende leden van U nited/D AVO  circa 30 bedraagt
20
. H et totaal is veel m eer dan op grond 

van het nationale participatiecijfer kon w orden verw acht.  

                                                                    

19
 B ron: w ebsite U nited/D AVO , door Andres c.s. berekend op basis van het aantal voetbalteam s. 

20
 B ron: w ebsite U nited/D AVO , door Andres c.s. berekend op basis van het aantal softbalteam s. 
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Voor zover de ledentallen afw ijken van datgene w at op grond van de nationale participatie-

cijfers kon w orden verw acht, is hiervoor een aantal m ogelijke verklaringen te geven. 

 

criterium   positief  negatief 

D e anim o voor de betreffende 

sport:   

+  is (historisch) groter  - is (historisch) kleiner 

D e betreffende 

verenigingsvoorzieningen: 

+  hebben overcapaciteit - hebben ondercapaciteit 

 

+  bevinden zich in de directe nabijheid 

van de lokale 

bevolkingsconcentraties 

- bevinden zich op grote afstand van de 

lokale bevolkingsconcentraties 

 

+  zijn niet in de aangrenzende w ijken 

aanw ezig en trekken daardoor veel 

leden van buiten Schalkw ijk aan 

- zijn m eer of beter in de aangrenzende 

w ijken aanw ezig en trekken daardoor 

veel leden vanuit Schalkw ijk aan 

 +  zijn van een hoge kw aliteit - zijn van een lage kw aliteit 

D e betreffende 

verenigingsactiviteiten: 

+  zijn van een hoge kw aliteit - zijn van een lage kw aliteit 

D e betreffende 

verenigingscontributie: 

+  is relatief laag - is relatief hoog 

 

U it de bevindingen naar aanleiding van de interview s m et de verschillende sportverenigingen, 

blijkt dat de ontw ikkeling van de verenigingen globaal als volgt kan w orden om schreven.  

 

 vereniging ledentalontw ikkeling 2000-2010 

voetbal  

SV O lym pia afnam e 

VV H YS tussen 2000 en 2005 groei, daarna afnam e, nu stabiel 

SV D IO  afnam e tot 2007, daarna toenam e 

VV Young B oys groei vanaf oprichting 2004 

honk- en softbal  

SV O lym pia afnam e 

SV D IO  stabiel 

 

H ierbij w ordt opgem erkt dat bij de nationale ledentalontw ikkeling gecorrigeerd is voor de 

bevolkingstoenam e, in tegenstelling tot de lokale ledentalontw ikkeling.  

 

Zoals in paragraaf 2.3.3 is opgem erkt, is het aantal inw oners in Schalkw ijk tussen 2000 en 

2009 m et 3,4%  afgenom en. Aangezien geen exacte ledentallen bekend zijn van de betreffende 

verenigingen over dezelfde periode, kunnen deze niet gecorrigeerd w orden voor deze afnam e 

van het aantal inw oners in de w ijk. Er kan dan ook geen uitspraak w orden gedaan over de 

daadw erkelijke ledentalontw ikkeling m et betrekking tot voetbal en honk- en softbal bij de 

betreffende verenigingen over deze periode.  

 

Als uitgangspunt w ordt gesteld dat de ontw ikkeling per tak van sport voor de toekom st voor 

alle verenigingen op de beide sportcom plexen, voor zow el voetbal als honk- en softbal, ten 

opzichte van de nationale situatie in een nader te bepalen m ate conform  is bij beide takken 

van sport. O ftew el, het aantal voetballeden bij zow el S.V. O lym pia, V.V. H YS, S.V. D IO  en  

V.V. Young B oys zal toenem en volgens de nationale ledentalontw ikkeling, w aarbij een nader te 

bepalen correctie w ordt toegepast. Voor w at betreft het aantal honk- en softballeden w ordt 

eveneens de nationale ledentalontw ikkeling gevolgd (afnam e) in een eveneens nader te 

bepalen m ate. 
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3.4 Sporttechnische trends en ontw ikkelingen 

D e N ederlandse bevolking is in de afgelopen decennia sterk gegroeid w aardoor N ederland een 

relatief dicht bevolkt land is gew orden. D it heeft zijn w eerslag op het ruim tegebruik. O p 

verschillende overheidsniveaus w orden dan ook m aatregelen genom en en beleid gevorm d om  

het ruim tegebruik in goede banen te leiden. In H aarlem  geldt dat er vrijw el géén beschikbare 

ruim te is om  uit te breiden. O nder die druk w orden daarom  steeds vaker oplossingen gezocht 

die intensiever gebruik m aken van de reeds in gebruik zijnde ruim te (de zogenaam de 

inbreiding). In het kader van sport is hierbij een aantal ontw ikkelingen te herkennen: 

 clustervorm ing; 

 m ultifunctioneel gebruik; 

 kunstgras. 

 

Clustervorm ing 

Een belangrijke ontw ikkeling in het beperken van investerings- en exploitatiekosten alsm ede 

het stim uleren van participatie in sociaal-m aatschappelijke voorzieningen is het toepassen 

van clustervorm ing. H ierm ee w ordt bedoeld dat m eerdere voorheen afzonderlijke 

voorzieningen in één accom m odatie sam engaan. D it heeft belangrijke voordelen, zoals 

kostenbesparing, een grotere aantrekkingskracht op het potentiële publiek en het onderling 

versterken van het aanbod. H et gevolg hiervan kan zijn dat het totaal van de 

clusteraccom m odatie m eer is dan de som  der delen. Criticasters vrezen identiteitsverlies 

indien eenzelfde accom m odatie door m eerdere gebruikers w ordt benut. 

 

M ultifunctioneel gebruik 

D e begrippen clustervoorziening en m ultifunctionele voorziening w orden w el eens door elkaar 

gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil. B ij een clustervoorziening gaat het om  het bij 

elkaar brengen van verschillende functionaliteiten op één com plex, w aarbij elke ruim te zijn 

eigen gebruikskenm erken heeft. B ij een m ultifunctionele accom m odatie gaat het juist om  één 

ruim te die voor verschillende doeleinden kan w orden gebruikt. D aardoor neem t de 

gebruikersintensiteit per m ² sterk toe. D e Am sterdam  Arena, D e K uip en het G elredom e 

bijvoorbeeld w orden gebruikt als voetbalstadion, m aar ook voor concerten. 

 

K unstgras 

K unstgras als ondergrond voor de sportbeoefening is sterk in opkom st. M om enteel w ordt 

kunstgras, of een vorm  daarvan, het m eest gebruikt ten behoeve van de hockeysport en tennis. 

O ok in het korfbal w ordt de overstap gem aakt naar deze ondergrond en in de voetbalw ereld 

w ordt steeds vaker kunstgras toegepast om  de bespelingintensiteit van de bestaande 

grasm atten te verhogen en het aantal afgelastingen te verm inderen. Verschillende 

verenigingen in H aarlem  m aken (deels) al gebruik van kunstgras. W aar een natuurgrasm at om  

cultuurtechnische redenen niet m eer dan 250-400 uur per jaar voor w edstrijdgebruik kan 

w orden benut, geldt voor kan een kunstgrasveld een cultuurtechnisch onbeperkte 

bespeelbaarheid. M its voorzien van verlichting is het gebruik van kunstgras uitsluitend 

planningstechnisch beperkt tot circa 1.200 uur per jaar voor zow el w edstrijd- als 

trainingsgebruik. D it betekent echter niet dat één kunstgrasveld kan dienen ter vervanging van 

m eer dan tw ee natuurgrasvelden, zolang w edstrijden uitsluitend op zaterdagen en/of 

zondagen w orden gespeeld. In de praktijk w ordt daarom  als stelregel gehanteerd dat de 

aanleg van één kunstgrasveld kan dienen ter gelijktijdige vervanging van niet m eer dan één 

natuurgras w edstrijdveld en één natuurgras trainingsveld.  
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Tegenover al deze voordelen staat dat de aanleg van een kunstgrasveld m et relatief hoge 

investerings- en afschrijvingskosten gepaard gaat. Alleen bij een zeer intensieve bespeling van 

het kunstgras w egen de exploitatiekosten per speeluur op tegen die van een natuurgrasveld. 

G elet op het toenem end ruim tegebrek voor sportfaciliteiten alsm ede de hoge grond- en 

onderhoudskosten die hiervan het gevolg zijn, vorm t dit desalniettem in een steeds 

belangrijker overw eging voor de aanleg van kunstgrasvelden. H ierin schuilt het gevaar dat de 

toepassing van kunstgras w ordt aangegrepen om  de ruim te voor sport te verm inderen ten 

behoeve van w oningbouw , bedrijventerrein, et cetera zonder dat rekening w ordt gehouden m et 

de m ogelijkheid dat de sportbehoeften kunnen toenem en. Tevens verhoudt kunstgras 

inclusief de hierbij noodzakelijke verlichting zich zeer slecht m et de beleving van 

natuurw aarden. Evenw el geldt de verw achting dat in navolging van hockey kunstgras op 

term ijn ook bij voetbal niet m eer w eg te denken valt vanw ege de constante bespelingkw aliteit 

en veel m inder afgelastingen. 

 

In het navolgende overzicht is een vergelijking gem aakt tussen verschillende typen velden, op 

basis van landelijke kengetallen. 

 

Vergelijking verschillende type velden 

type veld m ax. 

speeluren 

per jaar 

investering 

aanleg 

afschrijving 

in jaren 

onderhouds-

lasten per jaar 

exploitatie-

lasten 

per jaar 

kosten per 

uur bij m ax. 

benutting 

N atuurgras 250 90.000 25 10.000 14.000 54 

W etra 400 150.000 20 13.000 21.000 51 

W etra+  800 350.000 20 15.000 33.000 41 

K unstgras
21
 1.200 400.000 12 (toplaag) 12.000 45.000 38 

 

In H aarlem  w il m en het m ultifunctioneel gebruik zo veel m ogelijk bevorderen en streeft m en 

naar m inim aal één kunstgrasveld per vereniging. 

 

 

 

3.5 Conclusies 

D e behoefte aan buitensportcapaciteit staat onder invloed van veel factoren. D e belangrijkste 

betreft de prognose van de bevolkingsontw ikkeling en -sam enstelling en de lokale 

sportparticipatie. 

 

D e bevolkingsprognose voorspelt groei voor zow el H aarlem  als Schalkw ijk. O p basis van een 

gem atigd groeiscenario zal de bevolking in Schalkw ijk tussen 2009 en 2020 m et circa 1.400 

inw oners groeien. D aarbij neem t niet alleen het aantal 50-plussers flink toe, ook groeit het 

aantal jongeren.  

 

O p basis van nationale ledentalontw ikkelingen tussen 1999 en 2008 blijkt het aantal leden bij 

de K N VB  (voetbal) m et 8,1%  te zijn toegenom en en bij de K N B SB  (honk- en softbal) m et 5,2%  

te zijn afgenom en. Indien de nationale sportparticipatiecijfers w orden vertaald naar 

Schalkw ijk, blijkt dat het aantal voetballers bijna de helft m inder is dan op basis van nationale 

cijfers m ocht w orden verw acht en dat het aantal honk- en softballers m eer is dan verw acht.  

                                                                    

21
  Afschrijving opbouw  ondergrond circa 30 jaar. K osten nieuw e toplaag € 300.000. D e toplaag m oet gem iddeld elke 12 jaar 

w orden vervangen. 
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D e ontw ikkeling van het aantal leden bij de diverse Schalkw ijkse clubs laten een m atig positief 

beeld zien. Aangenom en w ordt dat het aantal inw oners in Schalkw ijk dat tussen 2000 en 2009 

is afgenom en hierbij een rol heeft gespeeld. 

 

Sporttechnische ontw ikkelingen hebben het m ogelijk gem aakt de ruim te intensiever te 

gebruiken. In dit kader w orden clustervorm ing, m ultifunctioneel gebruik en de toepassing van 

kunstgras als belangrijke ontw ikkelingen beschouw d. 

 

Verondersteld w ordt dat de behoefte aan buitensportcapaciteit, als gevolg van een m inim aal 

gelijkblijvende dan w el toenem ende sportdeelnam e, zal toenem en. D e toepassing van 

kunstgras en het m ultifunctioneel gebruik van voorzieningen kan m ogelijk een belangrijke rol 

spelen bij het efficiënt gebruiken van de beschikbare ruim te. 
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Toekom stige behoeften H oofdstuk 4 

4.1 Inleiding 

In voorliggend hoofdstuk w ordt m ede op basis van de voorgaand beschreven trends en 

ontw ikkelingen een prognose opgesteld van de behoefte die tot 2020 zal bestaan aan de 

sportvoorzieningen die zich in de huidige situatie op sportcom plex N ol H outkam p en op 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg bevinden. H ierbij w ordt de huidige situatie m et 

betrekking tot ledenaantallen en benuttinggegevens als uitgangspunt genom en. Tevens w ordt 

ingegaan op de toekom stige parkeerbehoefte en de ontsluiting van de sportclubs. 
 

 

 

4.2 M ethodiek  

Verrew eg de belangrijkste variabele betreft de bevolkingsontw ikkeling zow el ten aanzien van 

de om vang als de sam enstelling. D aarnaast spelen de nationale en lokale 

ledentalontw ikkeling per tak van sport een rol in de toekom stige behoeften. Trends en 

ontw ikkelingen die een rol (kunnen) spelen in de ontw ikkeling van de buitensportbehoeften 

m aar die niet gekw antificeerd kunnen w orden, zijn kw alitatief m eegenom en. 

 

 

4.2.1  U itgangspunten en richtlijnen  

- Voor het opstellen van een prognose van de toekom stige behoeften zijn de volgende 

norm en, richtlijnen en uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor het prognosticeren van behoeften w ordt als uitgangspunt gesteld dat: 

 H et verzorgingsgebied van de voorzieningen w ordt gevorm d door Schalkw ijk
22
; 

 Schalkw ijk telt op 1 januari 2009 31.374 inw oners; 

 Volgens de door de gem eente opgestelde bevolkingsprognose telt Schalkw ijk op  

1 januari 2015 31.208 inw oners en op 1 januari 2020 32.724 w aarbij het, door 

gem eente aanbevolen, gem atigd scenario w ordt gehanteerd. In geval het trend-plus 

scenario w ordt gevolgd, w at m inder in de lijn der verw achting ligt gezien de huidige 

econom ische om standigheden, geldt dat Schalkw ijk op 1 januari 2015 31.989 

inw oners en op 1 januari 2020 34.149 inw oners telt. Indien dit noem ensw aardige 

verschillen in de toekom stige behoefte oplevert, w ordt dit expliciet aangegeven. 

- H et benodigd aantal parkeerplaatsen voor personenw agens w ordt bepaald op basis van 

de CR O W -norm
23
. 

- Pas w anneer een ondercapaciteit van 0,25 of m eer speelvelden w ordt geconstateerd, 

w ordt de realisatie van een extra speelveld aanbevolen. 

                                                                    

22
  D e verenigingen in Schalkw ijk die voetbal aanbieden hebben een duidelijke w ijkgebonden functie, evenals honk- en softbal 

(hoew el in beperktere m ate). H et verzorgingsgebied zal zich niet alleen beperken tot Schalkw ijk, m aar dit vorm t w el het 

prim aire verzorgingsgebied. H et secundaire verzorgingsgebied w ordt gevorm d de w ijken H aarlem m erhoutkw artier, de 

O ude Stad en H aarlem -O ost. D e bevolkingsprognoses van deze w ijken zijn daarom  toegevoegd in bijlage 4. Opgem erkt 

w ordt dat de verw achte groei in Schalkw ijk het sterkst is. Indien in de prognose voor de capaciteitsbehoefte rekening w ordt 

gehouden m et het secundaire bevolkingsgebied, zal deze behoefte daardoor afgezw akt w orden. Om  te voorkom en dat de 

behoefte w ordt onderschat w ordt daarom  het prim aire verzorgingsgebied als verzorgingsgebied gehanteerd. 

23
  Zie bijlage 3. 
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- W anneer een overcapaciteit van 0,75 of m eer speelvelden w ordt geconstateerd, zou op 

basis van de planningsnorm  gekozen kunnen w orden voor het verw ijderen van een 

speelveld, hetgeen in de praktijk echter pas w ordt uitgevoerd indien de overcapaciteit 

gedurende m eerdere jaren 1,00 of m eer bedraagt. 

- D e norm  voor het behoud van de kw aliteit van velden is: 

 w edstrijdveld    250 uur per jaar; 

 trainingsveld    640 uur per jaar; 

 w eTraveld
24
    400 uur per jaar; 

 koro-grassm aster 
25
  800 uur per jaar; 

 grassm aster
26
  1.000 uur per jaar; 

 kunstgras
27
  1.200 uur per jaar. 

- Ten aanzien van kunstgras voetbalvelden w ordt als stelregel gehanteerd dat: 

 kunstgras zow el voor trainingen als voor w edstrijden kan w orden benut; 

 niet m eer dan één natuurgras w edstrijdveld en één natuurgras trainingsveld 

gezam enlijk vervangen kunnen w orden door één kunstgrasveld. 

 

 

4.2.2 B erekeningsw ijze 

D e team sam enstelling per vereniging en per tak van sport is op basis van de geprognosticeerde 

bevolkingssam enstelling uit paragraaf 3.2.2 uitgew erkt naar een prognose van de toekom stige 

team sam enstelling. In bijlage 5 is een toelichting op deze berekeningen opgenom en. Voor zover 

er in Schalkw ijk een latente behoefte is om  voetbal, honk- of softbal te beoefenen, volgt uit 

paragraaf 2.3.3 dat hieraan geen capaciteitstekort ten grondslag ligt. D e prognose van de 

toekom stige behoefte is gebaseerd op de Schalkw ijkse bevolkingsontw ikkeling en de nationale 

sportparticipatieontw ikkeling. D aarnaast is nog een groot aantal overige factoren van invloed 

op de eventuele latente behoeften die echter niet binnen de reikw ijdte van het onderhavige 

onderzoek konden w orden gekw antificeerd. Voor zover m ogelijk is een aantal van deze factoren  

daarom  kw alitatief beschouw d.  

 

 

 

4.3 Prognoses  

O p basis van de in de voorgaande paragraaf beschreven m ethodiek zijn de 

capaciteitsbehoeften in 2020 voor sportcom plex N ol H outkam p en sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg als volgt geprognosticeerd.  

 

 

4.3.1 Voetbal 

 

S.V. O lym pia 

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 drie natuurgras w edstrijdvelden (2,5); 

 tw ee natuurgras trainingsvelden (1,3). 

                                                                    

24
 N atuurgrasveld voor w edstrijden en trainingen 

25
 Een bestaand natuurgrasveld w aar kunstgrasvezels zijn ingebracht, ook w el W eTra

+
 genaam d. 

26
 Een natuurgrasveld m et een profielopbouw  w aar kunstgrasvezels zijn ingebracht 

27
 100%  kunstgrasvezel 
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Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 drie natuurgras w edstrijdvelden (2,7); 

 tw ee natuurgras trainingsvelden (1,4). 

 

S.V. O lym pia kan de kom ende jaren nog flink groeien en heeft aan de huidige veldcapaciteit 

ruim  voldoende. O ok in geval van het trend-plus scenario heeft de vereniging m et de huidige 

voorzieningen voldoende m ogelijkheden om  zich te ontw ikkelen. H et aantal benodigde 

w edstrijdvelden is in dat geval voor 2015 en 2020 geprognosticeerd op respectievelijk 2,6 en 

2,8 natuurgrasveld. Aangezien honk- en softbal op aparte velden w ordt gespeeld, hoeft hier (in 

de planningsnorm ) geen rekening m ee te w orden gehouden. 

 

V.V. H YS 

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (0,7); 

 één natuurgras trainingsveld (0,4). 

Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (0,8); 

 één natuurgras trainingsveld (0,4). 

 

V.V. H YS kan de kom ende jaren, op de huidige locatie, (in theorie) groeien en heeft aan de 

huidige veldcapaciteit, indien het trainingsveld w ordt gedeeld, net voldoende. H et aantal 

benodigde natuurgrasvelden is in geval van het trend-plus scenario gelijk aan het aantal 

velden volgens het gem atigd scenario. In de praktijk zijn de groeim ogelijkheden van V.V. H YS 

op de huidige locatie echter beperkt. U itgangspunt is dat V.V. H YS zal verhuizen naar het 

R einaldapark. 

 

S.V. D IO  

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (0,7); 

 één natuurgras trainingsveld (0,4). 

Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (0,8); 

 één natuurgras trainingsveld (0,4). 

 

S.V. D IO  kan de kom ende jaren, op de huidige locatie, groeien en heeft aan de huidige 

veldcapaciteit, indien het trainingsveld gedeeld w ordt, net voldoende. H et aantal benodigde 

natuurgrasvelden is, in geval van het trend-plus scenario, in 2015 al gelijk aan 0,8. Verder is er 

geen verschil in de te verw achten veldbehoefte. Zodra V.V. H YS daadw erkelijk verhuist, kan het 

trainingsveld m ogelijk geheel ter beschikking van S.V. D IO  kom en.  

 

Aangezien softbal op hetzelfde veld w ordt gespeeld, m oet hier in de praktijk rekening m ee 

w orden gehouden. 

 

V.V. Young B oys 

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (0,9); 

 één natuurgras trainingsveld (0,5). 
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Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één natuurgras w edstrijdveld (1,0); 

 één natuurgras trainingsveld (0,5). 

 

V.V. Young B oys kan de kom ende jaren nog groeien en heeft aan de huidige veldcapaciteit 

voldoende. H et aantal benodigde natuurgrasvelden is in geval van het trend-plus scenario 

gelijk aan het aantal velden volgens het gem atigd scenario. 

 

 

4.3.2 H onk- en softbal 

 

S.V. O lym pia 

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één honkbalveld (0,8); 

 tw ee softbalvelden (1,8). 

Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 één honkbalveld (0,8); 

 tw ee softbalvelden (1,8). 

 

S.V. O lym pia kan de kom ende jaren ook w at betreft honk- en softbal nog groeien en heeft aan 

de huidige veldcapaciteit voldoende. H et aantal benodigde velden is in geval van het trend-

plus scenario in 2015 en 2020 gelijk aan het aantal velden volgens het gem atigd scenario, 

w aarbij in 2020 0,9 honkbalveld nodig is en 1,9 softbalvelden. 

 

S.V. D IO  

Voor 2015 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 0,2 softbalvelden. 

Voor 2020 is een capaciteitsbehoefte geprognosticeerd van: 

 0,2 softbalvelden. 

 

G egeven de huidige situatie w ordt het niet opportuun geacht om  de vraag te stellen of het op 

basis van de geringe capaciteitsbehoefte gerechtvaardigd is dat S.V. D IO  over een eigen 

softbalveld beschikt. S.V. D IO  beschikt im m ers niet over een softbalveld m aar over een 

gecom bineerd voetbal-/softbalveld. 

 

S.V. D IO  kan de kom ende jaren ook w at betreft softbal nog groeien, w aarbij echter rekening 

m oet w orden gehouden m et het feit dat het veld een com binatieveld betreft en tevens gebruikt 

w ordt voor voetbal. In 2020 is voor voetbal 0,8 w edstrijdveld benodigd en voor softbal 0,2 

w edstrijdveld. Indien één en ander goed op elkaar w ordt afgestem d, voldoet de huidige 

veldcapaciteit tot en m et 2020. H et aantal benodigde velden voor softbal is in geval van het 

trend-plus scenario in 2015 en 2020 gelijk aan het aantal velden volgens het gem atigd 

scenario. 

 

Alle prognoses m et betrekking tot de capaciteitsbehoefte voor zow el voetbal, als honk- en 

softbal voor 2015 en 2020 zijn opgenom en in bijlage 6. 
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4.3.3  D oorkijk toekom st 

In bovenstaande behoeftebepaling is een aantal belangrijke aspecten buiten beschouw ing 

gebleven, zijnde:  

 de integrale in plaats van afzonderlijke capaciteitsbehoefte van voetbalverenigingen; 

 de latente voetbalbehoefte die w ellicht een forse bijstelling van de prognose vereist; 

 de toepassing van kunstgras. 

 

4.3.3.1 Integrale capaciteitsbehoefte 

N avolgend w orden de afzonderlijke capaciteitsbehoeften van voetbal integraal benaderd om  

te bezien of en zo ja, in w elke m ate hierm ee een capaciteitsoverschot kan w orden gecreëerd. 

O m  één en ander m et elkaar te kunnen vergelijken, is: 

- de integrale behoefte zow el exclusief als inclusief V.V. H YS berekend; 

- nogm aals de in paragraaf 4.3.1 bepaalde afzonderlijke capaciteitsbehoefte 

gepresenteerd. 

 

jaar  team s w edstrijdvelden trainingsvelden 

2010 afzonderlijk G em atigd scenario    

S.V. O lym pia 35 3 1 

V.V. H YS 7 1 1 

S.V. D IO  8 1 1 

V.V. Young B oys 9 1 1 

totaal 59 6 4 (3) 

    

2010 integraal excl. H YS    

S.V. O lym pia, S.V. D IO  en V.V. Young B oys 52 4 2 

    

2010 integraal incl. H YS    

S.V. O lym pia, V.V. H YS, S.V. D IO  en V.V. Young B oys 59 5 3 

 

2020 afzonderlijk Trend plus scenario    

S.V. O lym pia 40,88 3 2 

V.V. H YS 8,01 1 1 

S.V. D IO  9,24 1 1 

V.V. Young B oys 10,30 1 1 

totaal 68,43 6 5(4) 

    

2020 integraal excl. H YS Trend plus scenario     

S.V. O lym pia, S.V. D IO  en V.V. Young B oys 60,42 4,6 (5) 2,4 (3) 

    

2020 integraal incl. H YS Trend plus scenario    

S.V. O lym pia, V.V. H YS, S.V. D IO  en V.V. Young B oys 68,43 5,4 (6) 2,8 (3) 

 

D e bovenstaande tabel toont aan dat een sam envoeging in 2010 een overcapaciteit op zou 

leveren van één w edstrijdveld, hetgeen in 2020 alsnog teniet w ordt gedaan in geval de 

voetbalbehoefte zich ontw ikkeld conform  de trend-plus bevolkingsprognose. Voor w at betreft 

de behoefte aan trainingsvelden zou in theorie een ruim tew inst behaald kunnen w orden van 

tw ee trainingsvelden. O m dat echter in de praktijk S.V. D IO  en V.V. H YS al een trainingsveld 

delen, blijft deze beperkt tot één trainingsveld. K ortom , gezam enlijk gebruik van velden levert 

niet veel ruim tew inst op.  
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4.3.3.2 Latente voetbalbehoefte 

In paragraaf 3.3.4.2 is onderzocht hoe de voetbalparticipatie zich in Schalkw ijk verhoudt tot de 

landelijke voetbalparticipatie. G econcludeerd w erd dat deze voetbalparticipatie achterbleef 

op basis van w at op grond van nationale gem iddelden m ocht w orden verw acht.  

H oew el hier geen capaciteitstekort aan ten grondslag ligt, w ordt verondersteld dat er een 

latente voetbalbehoefte aanw ezig kan zijn. O p basis van de gegevens uit subparagraaf 3.3.4.2 

is een potentiefactor
28
 gedeterm ineerd, op basis w aarvan de toekom stige integrale behoefte 

als volgt is bijgesteld.  

 

jaar  team s w edstrijdvelden trainingsvelden 

G ezam enlijke capaciteitsbehoefte 

2010 integraal G em atigd scenario 109,15 8,7 (9) 4,5 (5) 

2020 integraal Trend plus scenario 126,59 10,0 (10) 5,2 (5) 

 

W orden deze uitkom sten vergeleken m et de gezam enlijke capaciteitsbehoefte uit paragraaf 

4.3.3.1 dan blijkt dat er in potentie een capaciteitstekort aanw ezig is van vier w edstrijdvelden 

en tw ee trainingsvelden (zow el in 2010, 2015 als in 2020). In een m inim ale ruim tevariant kan 

aan deze behoefte w orden voldaan m et vier w edstrijdvelden w aarvan er tw ee in kunstgras 

w orden uitgevoerd en daarm ee zow el voor w edstrijd- als trainingsveld benut kunnen w orden.  

 

4.3.3.3 K unstgras 

Aangezien een kunstgrasveld intensiever kan w orden benut en daarm ee de capaciteit w ordt 

verhoogd, kan m ogelijk ruim te w orden bespaard. O p sportcom plex N ol H outkam p zijn tw ee 

van de drie sportvelden reeds voorzien van kunstgras. H et hele sportcom plex is recentelijk 

vernieuw d, hetgeen betekent dat het voorzien van het derde veld van kunstgras op dat 

m om ent niet noodzakelijk w as. Volgens de planningsnorm en heeft de vereniging aan de 

huidige veldcapaciteit voorlopig ruim  voldoende. Indien de vereniging zou groeien naar 1.600 

leden ontstaat een capaciteitsbehoefte van drie w edstrijdvelden (3,1) en tw ee trainingsvelden 

(1,6). D e behoefte aan een extra (vierde) w edstrijdveld is eerder aan de orde dan de behoefte 

aan een extra trainingsveld.  

 

M et de toepassing van kunstgras kan op sportcom plex N ol H outkam p dus geen ruim tew inst 

w orden geboekt. 

 

O p sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg is het gedeelde trainingsveld van S.V. D IO  en V.V. H YS 

vooralsnog het enige veld dat in kunstgras is uitgevoerd. D e toplaag van dit veld is verouderd 

en dient op korte term ijn te w orden vervangen. Indien dit veld opnieuw  van kunstgras w ordt 

voorzien, kan S.V. D IO  dit veld gebruiken voor (voetbal)com petitiew edstrijden, m its ook aan de 

afm etingsnorm en w ordt voldaan. O verigens kan softbal ook op kunstgras w orden gespeeld. 

H et kunstgrasveld dient in dat geval bij voorkeur (ook) te voldoen aan het Vadem ecum  

Accom m odaties van de K N B SB . 

 
O verigens is het volgens de planningsnorm  voor w at betreft de benodigde capaciteit niet 

noodzakelijk dat dit veld als kunstgrasveld w ordt uitgevoerd. Echter gezien de aanw ezigheid 

van de onderlaag en het m edegebruik door onder andere scholen, lijkt het logisch het veld 

w ederom  te voorzien van kunstgras.  

                                                                    

28
  U it de cijfers in paragraaf 3.3.4.2 blijkt dat op basis van de nationale gem iddelde cijfers er in Schalkw ijk 974 voetballeden 

‘m issen’. Indien deze leden naar rato verdeeld w orden over de huidige voetbalverenigingen in Schalkw ijk, kan een 

potentiefactor w orden vastgesteld. D eze factor is bepaald op 1,85. Alle huidige team s zijn verm enigvuldigd m et deze 

factor. 
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O verigens zou S.V. D IO  ook m et één in m aatvoering aangepast kunstgrasveld (oftew el een 

com binatieveld) beschikken over voldoende capaciteit. D e groeim ogelijkheden w orden dan 

echter danig beperkt en de kans op een organisatorisch probleem  is groot gezien de 

com binatie van zow el voetbal als softbal. 

 

B ij V.V. Young B oys bevinden zich drie voetbalvelden die alle voorzien zijn van natuurgras 

w aarvan er op dit m om ent tw ee door V.V. Young B oys w orden benut. V.V. Young B oys w enst te 

beschikken over kunstgras, m aar dit is op basis van de planningsnorm  voor w at betreft de 

capaciteit nu nog niet noodzakelijk
29
.  

 

G eprognosticeerd is dat tot en m et 2020 in totaal één (natuurgras) w edstrijdveld en één 

(natuurgras) trainingsveld benodigd zijn. In theorie zou m et de toepassing van kunstgras, op 

basis van het beleidsuitgangspunt dat elke vereniging over m inim aal één kunstgrasveld 

beschikt, de vereniging voldoende hebben aan één kunstgras voetbalveld. Indien de vereniging 

echter sneller groeit dan geprognosticeerd, hetgeen gezien de potentie van voetbal in 

Schalkw ijk niet ondenkbaar is, w ordt een tw eede veld op enig m om ent echter w eer 

noodzakelijk. In dat geval treedt geen ruim tew inst op. 

 

 

4.3.4 Parkeren en ontsluiting  

In subparagraaf 2.3.4 is berekend hoeveel parkeerplaatsen indicatief benodigd zijn op basis 

van de huidige aanw ezige (buiten)sportvoorzieningen op beide sportcom plexen N ol H outkam p 

en N oord Schalkw ijkerw eg. Indien de toekom stige behoefte aan buitensportvoorzieningen tot 

en m et 2020 voor w at betreft het aantal velden exact gelijk is aan de huidige situatie en  

V.V. H YS in de (nabije) toekom st het sportcom plex verlaat dan neem t het op basis van de norm  

bepaalde aantal benodigde parkeerplaatsen af tot een totaal van circa 313. In relatie tot de 

bestaande 284 parkeerplaatsen is er dus een tekort van 29 parkeerplaatsen. 

 

Locatie/tak van sport eenheid norm
30
/eenheid totaal 

H . v. Turnhoutpad    

- SV Olym pia/voetbal sporthal ± 1.500 m
2
  0,02 30 

- SV Olym pia/voetbal 3 velden 27 81 

- SV Olym pia/honk- en softbal 3 velden 27 81 

TC O verhout/tennis 19 banen 3 57 

TC O verhout/squash 5 banen 2 10 

Tennispad/VV Young B oys 1 veld 27 27 

Salieveld/SV D IO  1 veld 27    27 

Totaal   313 

 

Aangezien de parkeerbehoefte gelijk opgaat m et de ledentalontw ikkeling, zal de parkeerdruk 

licht afnem en of (m axim aal) gelijk blijven aan de huidige parkeerdruk indien de w erkelijke 

ontw ikkeling overeenkom t m et de prognose. Indien de latente behoefte aan vooral 

voetbalvoorzieningen succesvol kan w orden aangesproken, zal de toenam e van het aantal 

verenigingsleden vooral uit Schalkw ijk en de naburige w ijken afkom stig zijn.  

                                                                    

29
  Voetbalverenigingen ervaren het als een ongew enste situatie w anneer het tw eede (bij)veld in natuurgras w ordt uitgevoerd, 

indien zij reeds over een kunstgras hoofdveld beschikken. W anneer een vereniging zow el traint als  w edstrijden speelt op 

één kunstgrasveld en vanw ege de capaciteit behoefte heeft aan een extra veld,zal zij een tw eede kunstgrasveld w ensen. 

D it is vanuit de sport(er) gezien begrijpelijk, m aar m aatschappelijk gezien niet eenvoudig te verantw oorden. H et veld zal 

m inim aal w orden gebruikt en vraagt een flinke financiële investering.  

30
 Zie bijlage 3. Trainingsvelden w orden niet m eegerekend aangezien het gebruik van deze velden niet op m om enten van  

 piekbelasting plaatsvindt. 
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Voor de thuisspelende leden ligt het dan niet voor de hand om  een bovennorm atief aantal 

parkeerplaatsen te realiseren. Voor de uitspelende bezoekers zal ten m inste het norm atieve 

aantal aanw ezig m oeten zijn. 

 

H oew el niet m eegenom en in de prognose, zal een bijkom end effect van de prom otie van  

V.V. Young B oys naar de hoofdklasse en in de toekom st m ogelijk naar de topklasse, de 

parkeerdruk verder doen toenem en. B ij vergelijkbare clubs in de hoofdklasse is een 

supportersschare van 2.000 bezoekers niet ongew oon. 

 

Vanuit de planontw ikkeling is beoogd dat de N oord Schalkw ijkerw eg een autoluw  karakter 

krijgt w aarbij de ontsluiting zal voeren langs een nog te realiseren centrale ontsluitingsw eg 

w aaraan tevens parkeerplaatsen w orden aangelegd. R ealisatie hiervan zal sam en m et de 

beoogde w oningbouw  echter ten koste gaan van drie voetbalvelden.  

 

 

 

4.4  Conclusies 

U it de behoefteprognose die op basis van de bevolkingsontw ikkeling van Schalkw ijk en 

nationale sportparticipatieontw ikkelingen voor voetbal, honk- en softbal op sportcom plex 

N oord Schalkw ijkerw eg en N ol H outkam p is opgesteld, blijkt dat het huidige aantal w edstrijd- 

en trainingsvelden dat bij de betreffende verenigingen in gebruik is tot en m et 2020 passend is.  

 

D oor de beoogde verplaatsing van V.V. H YS naar een andere locatie ontstaat een 

overcapaciteit van één natuurgrasveld. O pgeteld bij het ongebruikte derde natuurgrasveld bij 

V.V. Young B oys, dat naar verw achting tijdelijk in gebruik w ordt gegeven aan zorginstelling 

Sint Jacob, levert dit ook in 2020 een overcapaciteit op van tw ee voetbalvelden.  

 

D oor zoveel m ogelijk gebruik te m aken van de toepassing van kunstgras, het voetbal en softbal 

te com bineren en de ruim te efficiënt te benutten, is het op basis van de huidige situatie 

m ogelijk om  in 2020 in navolging hiervan nog een derde en (deels) een vierde voetbalveld vrij te 

spelen bij respectievelijk V.V. Young B oys en S.V. D IO  indien ervan w ordt uitgegaan dat er geen 

latente voetbalbehoeften zijn c.q. succesvol kunnen w orden aangesproken.  

 

Indien de latente voetbalbehoeften in de w ijk w el succesvol kunnen w orden aangesproken, 

zullen de ledentallen sneller stijgen dan op basis van de bevolkingsprognose en nationale 

ledentalontw ikkelingen m ag w orden verw acht. In het uiterste geval kan het behoud of zelfs het 

voorzien van kunstgras van de drie tot bijna vier vrij te spelen voetbalvelden onvoldoende 

blijken te zijn om  aan de behoeften te voldoen. 

 

Indien ervan w ordt uitgegaan dat buiten de sportcom plexen N oord Schalkw ijkerw eg en N ol 

H outkam p geen alternatieve parkeerm ogelijkheden zijn, zal door de beoogde verplaatsing van 

V.V. H YS het huidige tekort aan circa 56 parkeerplaatsen in de toekom st afnem en tot een 

tekort van circa 29. In geen van de beide gevallen is er hierbij vanuit gegaan dat zich aan de 

N oord Schalkw ijkerw eg parkeerplaatsen bevinden, terw ijl deze w eg daar in de praktijk w el 

voor w ordt gebruikt.  

 

 



 

43/77 

B elangenafw eging H oofdstuk 5 

5.1  Inleiding 

O m  een goed inzicht te krijgen in de belangen van alle betrokkenen, m aar ook de w ensen, 

verw achtingen, eisen en uitgangspunten ten aanzien van het (toekom stig) gebruik van 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg en om geving, is in een w orkshop en zeven interview s In 

het kader van het onderhavige onderzoek is m et diverse personen gesproken. D eze personen 

vertolkten diverse belangen, w aaronder sportbelangen, bew onersbelangen, financiële 

belangen en volkshuisvestingsbelangen. Personen w aarm ee w erd gesproken, betreft 

vertegenw oordigers van de volgende belanghebbenden: 

 bew onersinitiatief B ehoud Sportvelden Europaw ijk-N oord; 

 w ijkraad Europaw ijk; 

 voetbalvereniging Young B oys; 

 om nivereniging O lym pia; 

 voetbalvereniging H YS; 

 om nivereniging D IO ; 

 TC O verhout; 

 SR O  K ennem erland; 

 koepel w oningbouw corporaties; 

 gem eente H aarlem ; 

- afdeling sport; 

- program m am anagem ent; 

- planeconom ie; 

- planologie; 

- stedenbouw kunde; 

- w oningbouw regie. 

 

D e inventarisatie en analyse plus de gesprekken m et betrokkenen gaven een uitgebreid en 

indringend beeld van de belangen, benodigde voorzieningen, w ensen, verw achtingen, eisen en 

uitgangspunten van het toekom stig gebruik van sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg. 

N avolgend w orden de argum enten voor en tegen w oningbouw  op het sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg sam engevat. 

 

 

 

5.2  B elangen  

 

Argum enten voor w oningbouw  

1. In H aarlem  geldt w oningnood (kw antiteit). 

2. In Schalkw ijk is behoefte aan een bepaald type w oningen (m eer kw aliteit). 

3. Stedenbouw kundige vernieuw ingen zijn gew enst (verbeteren stadsrand, ‘voorkant’ in 

plaats van ‘achterkant’). 

4. D raagt bij aan een sociale stijging van Schalkw ijk via de kom st van gezinnen. 

5. B ehoud van draagvlak voor voorzieningen zow el in H aarlem  als specifiek in Schalkw ijk. 

6. D e benodigde ruim te is nu niet voor sport benodigd. 

7. D e resterende sportruim te zou intensiever kunnen w orden benut in een m ate die 

toekom stbestendig is. 
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8. D e locatiegebonden één-op-één relatie tussen de te realiseren 

grondexploitatieopbrengsten en de kosten van de noodzakelijke ingrepen op het 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg, w aaronder de aanleg van parkeervoorzieningen en 

een centrale ontsluitingsroute. 

9. Vernieuw ing van het sportcom plex betekent een betere uitstraling en heeft m eer 

aantrekkingskracht op (potentiële) leden. 

 

Argum enten tegen w oningbouw  

1. H oew el op dit m om ent geen capaciteitstekort aan velden bestaat en op basis van de 

huidige situatie voor 2020 ook niet w ordt verw acht, geeft de m ogelijk latente 

voetbalbehoefte aanleiding tot een reservering van de ruim te voor sport in com binatie m et 

een betere benutting van de aanw ezige ruim te en een intensivering van een doelgerichte 

sportstim ulering en verenigingsondersteuning.  

2. H et inleveren van sportvelden betekent dat deze voorgoed verloren zijn voor w elke vorm  

van georganiseerd dan w el ongeorganiseerd (openbaar karakter, ofw el een speelveld) 

sporten dan ook. 

3. H et op grote schaal inleveren van de ruim te voor buitensport, w aaronder aan de 

B oerhaavelaan, heeft de sportparticipatie doen dalen; de resterende sportruim te dient 

daarom  te w orden gekoesterd. 

4. Vernieuw ing van het sportcom plex betekent een betere uitstraling en heeft m eer 

aantrekkingskracht op (potentiële) leden. 

5. W oningbouw  kan ook elders in Schalkw ijk (of H aarlem ) plaatsvinden, bij voorkeur volgens 

het principe rood voor rood  of rood voor grijs, hetgeen in beide gevallen niet eenvoudig is 

om dat er nog m aar w einig locaties zijn w aarop al niet is ingezet.  

6. D e noodzakelijke ingrepen op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg kunnen ook vanuit 

de algem ene m iddelen danw el vanuit de grondexploitatie op w elke andere locatie dan ook 

w orden gedekt.  

7. B ehoud van openheid en ecologische w aarden hetgeen gew eld w ordt aangedaan door de 

aanleg van kunstgrasvelden inclusief verlichting. 

8. B eperken van de verkeersontw ikkeling. Extra w oningen en een centrale ontsluitingsw eg 

zullen zorgen voor m eer verkeer. 

9. Een verdere verdichting w ordt door som m ige belanghebbenden vanuit ruim telijk en 

ecologisch standpunt ongew enst geacht. 

 

 

 

5.3  Afw eging 

 

5.3.1 m ethodiek 

O m  een inzichtelijke, m eetbare en integrale belangenafw eging van alle betrokkenen uit te 

voeren, w ordt gebruik gem aakt van een zogenaam de m ulticriteriam atrix. In dit specifieke 

geval is de belangenafw eging erop gericht een keuze te m aken tussen tw ee scenario’s, w aarbij 

het ene scenario inhoudt dat het huidige sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg in zijn totaliteit 

voor sport behouden blijft en een scenario w aarbij een deel van het sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg een w oonbestem m ing krijgt. 
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Een m ulticriteriam atrix is een hulpm iddel om  beide toekom stige inrichtingsscenario’s, gebruik 

voor sport dan w el voor w oningbouw , te w egen en te beoordelen. D e belangen w orden vertaald 

naar criteria en krijgen een w egingsfactor toegekend. D e w egingsfactor geeft het belang aan, 

w aarbij het totaal 100%  bedraagt. H oe hoger de w aarde, hoe belangrijker het criterium .  

 

D e scores zijn toegekend aan de hand van een oordeel volgens een vijf-puntsscore, w aarbij 1 =  

zeer ongunstig en 5 =  zeer gunstig. N a het scoren van beide m ogelijkheden voor toekom stig 

gebruik kan een cijferm atig vergelijk w orden gem aakt tussen beide scenario’s. D e 

w egingsfactoren en scores zijn bepaald op basis van de expertise en ervaring van Andres c.s.. 

D e ervaring die Andres c.s., al dan niet in het kader van stedenbouw kundige 

(her)ontw ikkelingstrajecten, heeft opgedaan m et de herinrichting van sportaccom m odaties in 

het algem een en buitensportaccom m odaties in het bijzonder, bestrijkt een periode van vijftien 

jaar.  

 

 

5.3.2 Criteria, scores en w egingsfactoren 

 

1. opbrengsten uit grondexploitatie 

D e m ate w aarin opbrengsten uit de grondexploitatie kunnen w orden verw acht. M et betrekking 

tot het behoud van de sportvelden voor sport w orden geen opbrengsten verw acht in tegen-

stelling tot het bestem m en van een deel van het sportcom plex voor w oningbouw  (die ten goede 

zullen kom en aan de renovatie, herinrichting en vernieuw ingen ten aanzien van het resterende 

sportcom plex). Zie argum ent 8 voor w oningbouw , m aar ook argum ent 6 tegen w oningbouw . 

H et scenario w oningbouw  scoort hierop vijf punten en het scenario behoud sport één punt. 

W egingsfactor: 25%  

 

2. stedenbouw kundige inpasbaarheid 

In geval het sportcom plex behouden blijft voor sport hoeven er stedenbouw kundig w einig 

aanpassingen te w orden verricht anders dan vervanging en m odernisering van club-

kleedaccom m odaties en velden. Indien w oningbouw  w ordt gepleegd, w ordt ingegrepen in de 

stedenbouw kundige structuur, w aarbij groen w ordt ingeleverd voor rood. H oew el steden-

bouw kundige aanpassingen c.q. vernieuw ingen gew enst zijn (argum ent 3 voor w oningbouw ), is 

w oningbouw  elders in Schalkw ijk beter in te passen, zonder daarbij de G roene Zoom  gew eld 

aan te doen of in elk geval in m indere m ate. O ok gelet op het behoud van openheid, de 

ecologische w aarden en het beperken van de verkeersontw ikkeling, zie de argum enten tegen 

w oningbouw  (num m er 7, 8 en 9) scoort w oningbouw  daarom  lager dan behoud voor sport. H et 

scenario w oningbouw  scoort hierop drie punten en het scenario behoud sport vijf punten. 

W egingsfactor: 10%  

 

3. locatiebinding in relatie tot alternatieven 

B ij het behoud voor sport geldt een sterke locatiebinding. Indien op het sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg ruim te w ordt ingeleverd, zal deze ruim te nergens (kunnen) w orden 

gecom penseerd. D aarnaast geldt een sterke w ijkgebondenheid voor voetbal en in m indere 

m ate voor honk- en softbal. W oningbouw  hoeft niet noodzakelijkerw ijs op de sportvelden van 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg te w orden gerealiseerd, dit kan ook elders in Schalkw ijk. 

D e argum enten 1, 2, 4 en 5 voor w oningbouw  zijn allen gericht op geheel Schalkw ijk. H ieruit 

blijkt geen locatiebinding m et het sportcom plex. D e argum enten 4, 5 en 6 tegen w oningbouw  

hebben allen ook betrekking op de locatiegebondenheid. H et scenario w oningbouw  scoort 

hierop één punt en het scenario behoud sport vijf punten. 

W egingsfactor: 10%  
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4. exploitatiekosten sportvoorzieningen 

D e exploitatiekosten van (buiten)sportaccom m odaties w orden bepaald door diverse 

kostensoorten, te w eten kapitaallasten, onderhoudslasten en personeelslasten. O nder de 

kapitaallasten w orden de kosten voor rente en afschrijvingen gerekend. H et m aakt overigens 

verschil of de kapitaallasten al dan niet onderdeel uitm aken van de exploitatie. Alle kosten die 

m et onderhoud en instandhouding van de velden (m et toebehoren) en het om liggende terrein 

zijn gem oeid, w orden tot de onderhoudslasten gerekend. In paragraaf 3.4 bleek al dat de 

aanleg van een kunstgrasveld m et relatief hoge investerings- en afschrijvingskosten gepaard 

gaat. D e exploitatiekosten per jaar bedragen voor natuurgras circa € 14.000,- en voor 

kunstgras circa € 45.000,-. Afhankelijk van de benutting vallen de kosten per speeluur voor 

kunstgras gunstiger uit, m its een bespelingsintensiteit van ten m inste 850 uur per jaar w ordt 

bereikt. Ervan uitgaand dat de kapitaallasten onderdeel uitm aken van de exploitatielasten, 

zijn de exploitatiekosten voor de sportvoorzieningen in het scenario w aarbij w oningbouw  

gepleegd w ordt een stuk hoger dan bij het scenario behoud voor sport. In het eerste geval m oet 

kunstgras w orden toegepast om  in de benodigde c.q. gew enste capaciteit te voorzien. In feite 

gaat dit criterium  sam en m et criterium 1 in op de financiële belangen. D e opbrengsten uit de 

grondexploitatie vorm en eenm alige opbrengsten, terw ijl de exploitatiekosten m eerjarige 

uitgaven om vatten. H oew el flinke opbrengsten w orden verw acht vanuit de grondexploitatie, 

w aar gezien de huidige om standigheden voorzichtig m ee m oet w orden om gegaan, dient op de 

lange term ijn, m et het toepassen van (extra) kunstgras, rekening te w orden gehouden m et 

oplopende exploitatiekosten. H et verschil ten aanzien van de exploitatiekosten is hierbij 

m inder groot dan in geval van de grondexploitatie, vandaar dat het scenario w oningbouw  

hierop tw ee punten scoort en het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 10%  

 

5. ontw ikkeling sportparticipatie 

O m  de sportparticipatie te bevorderen of m inim aal op peil te houden dient een gem eente te 

voorzien in een adequaat voorzieningenniveau. H et behoud van de velden voor sport draagt 

m eer bij aan het op peil houden dan w el bevorderen van de sportparticipatie dan w oningbouw . 

H oew el vernieuw ing van het sportcom plex (indirect) ook bij kan dragen aan de ontw ikkeling 

van de sportparticipatie (argum ent voor w oningbouw  num m er 9), rechtvaardigen de 

argum enten tegen w oningbouw  num m er 1 tot en m et 4  dat het behoud voor sport hier een 

grotere bijdrage aan levert. H ierdoor scoort het scenario w oningbouw  hierop tw ee punten en 

het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 10%  

 

6. m ogelijkheden groei sportverenigingen 

D e verenigingen op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg (en N ol H outkam p) kunnen in de 

huidige situatie voldoende groeien (m its V.V. H YS verhuist naar het R einaldapark). Indien de 

velden w orden behouden voor sport hebben de verenigingen tot en m et 2020 voldoende ruim te 

om  te groeien. O ok indien (een deel van) de latente behoefte w ordt aangesproken. In geval van 

w oningbouw  w ordt de ruim te voor sport(verenigingen) zodanig beperkt dat groei slechts in 

bepaalde m ate kan w orden opgevangen. Zie ook de argum enten 1 en 4 tegen w oningbouw . H et 

scenario w oningbouw  scoort hierop één punt en het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 10%  
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7. verenigbaarheid am bities sportbeleid 

Via het sportbeleid w erkt de gem eente H aarlem  aan het verhogen van de sportparticipatie. 

D aarnaast w enst zij voldoende goed onderhouden sportaccom m odaties aan te bieden. H et 

verhogen van de sportparticipatie kan onder andere w orden bew erkstelligd door de latente 

behoeften in Schalkw ijk ten aanzien van voetbal aan te spreken. O ok via andere w ijzen kan de 

sportparticipatie w orden bevorderd. H et behoud van de ruim te voor sport kan hier een flinke 

bijdrage aan leveren in tegenstelling tot het scenario w aarbij de betreffende ruim te w ordt 

opgeofferd voor w oningbouw . Zie ook de argum enten 1, 2 en 4 tegen w oningbouw . H et 

scenario w oningbouw  scoort hierop tw ee punten en het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 5%  

 

8. m ultifunctionaliteit ruim tebenutting 

D e aanw ezige ruim te op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg dient door diverse 

gebruikers te w orden benut. D e sportvelden w ordt op dit m om ent onder andere gebruikt door 

sportverenigingen, scholen en buurtbew oners. Indien de velden w orden bestem d voor 

w oningbouw  is er geen sprake m eer van m ultifunctioneel m aar van m onofunctioneel gebruik. 

Zie ook argum ent 1 tegen w oningbouw . H et scenario w oningbouw  scoort hierop tw ee punten 

en het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 5%  

 

9. intensiteit ruim tebenutting 

D e ruim te dient niet alleen m ultifunctioneel gebruikt te w orden m aar ook intensief. D e 

beschikbare ruim te zal in het geval van w oningbouw  intensiever w orden benut dan in geval van 

behoud voor sport. Eén en ander is hierbij afhankelijk van de m ate w aarin gebruikers de ruim te 

voor sport benutten. D e argum enten 6 en 7 voor w oningbouw  onderbouw en dat m et 

w oningbouw  de grond intensiever zal w orden benut dan in het geval van behoud voor sport. 

Echter de gem eente H aarlem  zou ook kunnen inzetten op een intensiever gebruik van de 

sportvelden (argum ent 1 tegen w oningbouw ), w aardoor het verschil in intensiteit van de 

ruim tebenutting beperkt is. H et scenario w oningbouw  scoort hierop vier punten en het 

scenario behoud sport drie punten. 

W egingsfactor: 5%  

 

10. diversiteit van de w ijk 
Schalkw ijk is een w ijk w aar relatief veel m ensen van buitenlandse afkom st w onen. O ok w onen 

er verhoudingsgew ijs veel senioren. In de w ijk vindt m en veel goedkope hoogbouw . D oor het 

toevoegen van m eer verschillende w oningen w orden m eer verschillende groepen m ensen 

aangetrokken. In dit specifieke onderzoek handelt het om  eengezinsw oningen die 

aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Zie ook de argum enten 2 en 4 voor w oningbouw . 

W oningbouw  draagt bij aan m eer diversiteit in de w ijk, al is de bijdrage relatief beperkt. H et 

scenario w oningbouw  scoort daarom  tw ee punten en het scenario behoud sport één punt. 

W egingsfactor: 5%  

 

11. behoud ecologische w aarden 

H oew el de ecologische w aarde van sportvelden relatief beperkt is, dragen zij hier toch in een 

bepaalde m ate aan bij. M et het onttrekken van de sportvelden voor w oningbouw  zal de 

ecologische w aarde van het gebied verm inderen, ook door het aanleggen van (extra) 

kunstgras, zie argum ent 7 tegen w oningbouw . H et scenario w oningbouw  scoort hierop tw ee 

punten en het scenario behoud sport vier punten. 

W egingsfactor: 5%  
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  w egings- behoud sport w oningbouw  

 criteria factor oordeel score oordeel score 

1. opbrengsten uit grondexploitatie 25%  1 0,25 5 1,25 

2. stedenbouw kundige inpasbaarheid 10%  5 0,50 3 0,30 

3. locatiebinding in relatie tot alternatieven 10%  5 0,50 1 0,10 

4. exploitatiekosten sportvoorzieningen 10%  4 0,40 2 0,20 

5. ontw ikkeling sportparticipatie 10%  4 0,40 2 0,20 

6. m ogelijkheden groei sportverenigingen 10%  4 0,40 1 0,10 

7. verenigbaarheid am bities sportbeleid 5%  4 0,20 2 0,10 

8. m ultifunctionaliteit ruim tebenutting 5%  4 0,20 2 0,10 

9. intensiteit ruim tebenutting 5%  3 0,15 4 0,20 

10. diversiteit van de w ijk 5%  1 0,05 2 0,10 

11. behoud ecologische w aarden      5%  4 0,20 2 0,10 

 totaal 100%   3,25  2,75 

 

 absoluut %  

m axim aal 5,00 100%  

score behoud sport 3,25 65%  

score w oningbouw  2,75 55%  

 

M et behulp van de m ulticriteriam atrix valt het oordeel ten gunste uit van het behoud van de 

ruim te voor sport. H et scenario ‘behoud voor sport’ scoort m et 65%  beter dan het scenario 

‘w oningbouw ’ m et 55% . 

 

 

 

5.4  Conclusies 

G econstateerd is dat het op basis van diverse prognoses en ontw ikkelingen m ogelijk is om  op 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg m et de toepassing van kunstgras drie tot bijna vier 

voetbalvelden vrij te spelen. Tevens is echter geconstateerd dat er m ogelijk een latente 

behoefte aan m et nam e voetbalvoorzieningen bestaat w aarvoor het behoud van deze velden 

cruciaal kan zijn.  

 

Vanuit de gem eentelijke beleidsnota’s m et betrekking tot sport spreekt de am bitie om  een 

actief sportstim uleringsbeleid te voeren en de sportdeelnam e onder H aarlem m ers c.q. 

Schalkw ijkers te verhogen.  

 

D e opm erkelijk lage voetbalparticipatie van Schalkw ijk biedt grote kansen deze am bities te 

verw ezenlijken m et nam e vanw ege de hiertoe reeds aanw ezige en beschikbare infrastructuur. 

M et nam e voor de gem eente ligt hierin een taak deze potentiële sporters c.q. voetballers actief 

te krijgen, al dan niet binnen de bestaande verenigingsstructuren.  

 

N aast het capaciteitsvraagstuk speelt in dit verband vooral het vraagstuk van de 

verenigingsstructuur. Sportverenigingen in het algem een en die van Schalkw ijk in het 

bijzonder w orden een grote m aatschappelijke rol toebedeeld, die zij alleen kunnen 

w aarm aken indien zij goed georganiseerd zijn.  
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N aast de ingebruikgave van sportvoorzieningen kan de gem eente hierin ondersteuning bieden 

door (bem iddeling bij) het aanstellen van com binatiefunctionarissen, de inzet van een 

verenigingsm anager en/of het oprichten van een H uis voor de Sport
31
. 

 

H oew el w oningbouw  (in H aarlem , c.q. Schalkw ijk) noodzakelijk is, is het niet direct 

noodzakelijk om  deze op het sportcom plex te situeren. U iteraard zijn dan w el andere 

w oningbouw locaties benodigd. U it de belangenafw eging blijkt ook dat het scenario behoud 

voor sport m et 65%  hoger scoort dan het scenario w oningbouw  (55% ).  

 

H ierbij w ordt opgem erkt dat vanuit het uitgangspunt dat op het sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg w oningbouw  gepleegd zou w orden in het investeringsplan van de afdeling 

sport geen m iddelen zijn opgenom en om  de vernieuw ing van het sportcom plex N oord 

Schalkw ijkerw eg te financieren.  

 

D aarnaast is in de sportbeleidsnota geen nader gespecificeerd kader opgenom en m et 

betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie. Verhoging van de sportparticipatie 

behoeft daarm ee niet per definitie te w orden bew erkstelligd via de voetbalsport m aar kan, op 

basis van de beleidsuitgangspunten evengoed w orden bew erkstelligd via andere en tevens 

m inder ruim te-extensieve takken van sport. Aangezien er behoudens de voetbal- en 

softbalberekeningen uit de onderliggende rapportage geen cijfers m et betrekking tot de 

sportparticipatie (op w ijkniveau) bekend zijn, kan niet m et zekerheid w orden gesteld dat de 

huidige ruim te voor sport absoluut niet kan w orden gem ist.  

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van andere w oningbouw locaties in Schalkw ijk, w ordt 

gezien het voorgaande geadviseerd terughoudend te zijn m et het inleveren van de sportvelden. 

Eenm aal opgegeven sportvelden zijn nam elijk voor altijd verloren voor de sport. Feit is ook dat 

het realiseren van een geheel nieuw  sportcom plex in H aarlem  niet snel aan de orde zal zijn. In 

dat geval m oet nam elijk niet alleen grond w orden verw orven m aar ook w orden herbestem d en 

ingericht. H ierbij geldt dat het stichten van een nieuw  sportcom plex vele m alen duurder is dan 

het behouden van de huidige capaciteit op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg.  

 

W aar op grond van de capaciteitsberekeningen en beleidsinterpretaties het opheffen van vier 

voetbalvelden kan w orden betoogd, w ordt derhalve geadviseerd terughoudend zijn m et het 

inleveren van sportvelden. O p basis van de algehele onderzoeksbevindingen w ordt aanbevolen 

om  aan sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg niet m eer ruim te te onttrekken dan de tw ee 

velden die in de huidige situatie vrijkom en. D e resterende velden dienen bij voorkeur voor de 

sport behouden te blijven vanw ege de eventuele toekom stige sportbehoeften.  

 

 

 

H oevelaken, 4 novem ber 2010 

Andres c.s.  

 

                                                                    

31
  Als voorbeeld kan het H uis van de Sport in Leiden w orden genoem d w aarbij de sportverenigingen zich ten behoeve van de 

herontw ikkeling van het Sportpark D e M ors in Leiden hebben verenigd in een stichting (2009). D e intentie daarbij is om  zorg 

te dragen voor de continuïteit van de individuele verenigingen; door bundeling van krachten, kennis en belangen een groter 

resultaat te behalen dan elke vereniging op zichzelf zou kunnen behalen; sport dichtbij de m ensen te houden en brengen 

en vice versa en de kw aliteit van leven in Leiden en regio R ijnland te verhogen. B ron: gem eente Leiden. 
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B eleidsanalyse B ijlage 1 

1.1 Spaarneplan, Structuurvisie Spaarne (1995/2000) 

H et doel van het Spaarneplan is om  het Spaarne (w eer) m eer centraal te stellen binnen een 

ruim e om geving, en te streven naar m ultifunctioneel gebruik. N ieuw e bouw projecten en 

stedenbouw kundige ontw ikkelingen aan of in de nabijheid van het Spaarne dienen aan de 

doelstellingen van het Spaarneplan afgem eten te w orden. 

Volgens dit plan is het gew enst om  aan de N oord Schalkw ijkerw eg (w aar diverse sport-

accom m odaties en het Pasw erkterrein liggen) rigoureus in te grijpen in de stedenbouw kundige 

en landschappelijke structuur. D it m et het doel om  voorw aarden te scheppen voor de 

ontw ikkeling van een bijzondere w oonw ijk. N aast eventuele handhaving, dan w el 

hergroepering van de sportvelden kunnen w oningen in laagbouw  w orden ontw ikkeld in een 

bescheiden intensiteit.  

 

M et de vaststelling van dit plan is destijds een eerste aanzet gegeven voor veranderingen in 

het plangebied. 

 

 

1.2 Vaststelling U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  (1999) 

H et U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  beschrijft de noodzakelijke ingrepen in Schalkw ijk die 

m oeten leiden tot een duurzam e, kw alitatief hoogw aardige leefom geving voor tenm inste de 

kom ende 30 jaar. D e am bitie is het creëren van een gedifferentieerd en duurzaam  w oon- en 

leefm ilieu, w aardoor een evenw ichtige opbouw  van het stadsdeel ontstaat inclusief het 

daarbij behorende voorzieningenniveau en dagelijks beheer. D e N oordstrook van Schalkw ijk 

ten zuiden van de Schipholw eg (‘023 H aarlem ’) vorm t een deelproject binnen Schalkw ijk 

2000+ . 

 

 

1.3 Actualisatie U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  (2007) 

In 2006 w ordt geconstateerd dat de uitgangspunten zoals opgenom en in het U itvoeringsplan 

Schalkw ijk 2000+  uit 1999 w elisw aar juist zijn, m aar niet altijd voldoende kader (m eer) bieden 

voor keuzes die op projectniveau gem aakt m oeten w orden. D e actualisatie van het plan is een 

objectieve w eergave van de resultaten die tot dan toe bereikt zijn en is inform atief van 

karakter. H et schetst de uitgangspunten, de huidige stand van zaken, de doorgevoerde 

w ijzigingen en de toekom stige vraagstukken op projectniveau. 

 

H et geactualiseerde uitvoeringsplan behandelt de opgestelde deelplannen vanuit drie 

kw aliteitsinvalshoeken m ilieu, fysiek ruim telijk en sociaal. H et deelplan W estrand Schalkw ijk 

is het gebied w aar het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg onderdeel van uitm aakt.  
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D eelplan W estrand Schalkw ijk 

Am bitie uit het U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  

W oningbouw locaties Pasw erk- en Tybbterrein in com binatie m et een duidelijke groenvoorziening voor Europaw ijk. 

 

G ew enst resultaat 

D e W estrand van Schalkw ijk grenst aan het Spaarne, w aardoor het U itvoeringsplan een directe relatie heeft m et het 

Spaarneplan. In het Spaarneplan w erd voorgesteld de sportvelden ten noorden van de B elgiëlaan in te passen in een 

parkachtige om geving. In het U itvoeringsplan w ordt eveneens uitgegaan van herinrichting van het sportterrein en zijn 

om geving, m aar w el m et het doel het gebruik te intensiveren. 

H erinrichting m oet bovendien leiden tot een duidelijker routing voor zow el autoverkeer als w andelaars en een 

degelijke w ater- en groenstructuur, aangesloten op de w ater- en groenstructuur van de rest van Schalkw ijk.  

Voorzien w ordt verder in het toevoegen van w oningbouw  aan de oostzijde. 

 

Stand van zaken 2006 

B esloten is het gebruik van de sportvelden aan de N oord-Schalkw ijkerw eg te intensiveren. Er ontstaat dan ook een 

nieuw e com bi-sportvereniging (voetbal, honkbal, softbal) door de fusie van TYB B , D CO  en D SC ’74, m et de naam  

O lym pia H aarlem . H et sportcom plex aan de noordkant van de N oord-Schalkw ijkerw eg gaat verder onder de naam  N ol 

H outkam p Sportcom plex. 

 

Activiteiten 2006-2007 

D e fusie tussen TYB B , D CO  en D SC’74 is slechts één aspect van de herinrichting van het genoem de gebied. N adere 

stedenbouw kundige uitw erking, financiële analyse en overleg m et de tw ee overige verenigingen in het gebied (Young 

B oys en D IO ) w ordt gevoerd om  de visie zoals die w erd neergelegd in het U itvoeringsplan en het Spaarneplan op 

term ijn ook daadw erkelijk te realiseren. D e am bitie is het sportpark aan de N oord Schalkw ijkerw eg te ontw ikkelen tot 

m ultifunctionele sportvoorziening, sociaal- en verkeersveilig bereikbaar, w aar een breed en divers aanbod van 

activiteiten en projecten, inclusief uitgebreide dagopvang voor kinderen van 3 tot 16 jaar is. In 2007 w ordt fase 2 nader 

uitgew erkt in een projectplan. 

 

Vanuit de sociale invalshoek is het volgende uitgangspunt op het gebied van de sociale pijler 

geform uleerd: over het stadsdeel verspreid w orden naar behoefte zoveel m ogelijk 

verenigingssporten aangeboden in adequate sportvoorzieningen. M en w il sport in de w ijk 

bevorderen en de driehoek onderw ijs, w elzijn, sport (verder) vorm geven, onder andere door het 

aanleggen van hoogw aardige trapvelden, m aar ook intensivering van sam enw erking van 

sportverenigingen m et speeltuin en w ijkraden. 

 

R esum erend w ordt gesteld dat de herinrichting van het sportcom plex en zijn om geving nog 

steeds leidend is m et het doel het gebruik te intensiveren. 

 

 

K aart en toelichting Structuurplan H aarlem  2020 (2005) 

N aar aanleiding van de raadsbesluiten over het Spaarneplan en - onder andere - het 

U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  bleek behoefte aan een structuurplan. H et Structuurplan 

H aarlem  2020 heeft voor de periode 2005 tot 2020 op hoofdlijnen de am bities en w ensen 

vastgelegd die betrekking hebben op de verdeling 

van de ruim te in de stad. Aangezien H aarlem  

nauw elijks ruim te heeft voor uitbreiding m oet voor 

nieuw e ontw ikkelingen zo veel m ogelijk binnen 

bestaand stedelijk gebied een plek w orden 

gevonden. H et resultaat van het sam enbrengen en 

integreren van kaders en w ensen is de 

structuurplankaart H aarlem  2020. 

In het structuurplan is de ‘lagenbenadering’ 

toegepast. D eze m ethode leidt ertoe dat eerst 

de functies groen en w ater aandacht krijgen.  

D it groenblauw e netw erk bepaalt voor een 
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belangrijk deel de voorw aarden voor duurzam e kw aliteit van de stad. B ereikbaarheid en 

infrastructuur zijn de tw eede laag en vorm en het fundam ent voor de stedelijke ontw ikkeling. 

M et deze tw ee lagen is de ruim telijke hoofdstructuur bepaald voor alle gebruiksfuncties en 

bebouw de functies. 

O p de kaart staan dan ook netw erken voor groen, w ater en verkeer aangegeven, zijn 

gebiedstypes bepaald en zijn acties w eergegeven. 

 

Een aantal grote opgaven, w aar veel potentie ligt voor w at betreft ruim tegebruik en goede 

bereikbaarheid, zijn in het structuurplan opgenom en, dit zijn de verandergebieden en 

knooppunten. Eén van die gebieden is de Schipholw eg. O ok het stadsdeelhart Schalkw ijk is 

een belangrijk verandergebied. D e verandergebieden sam en vorm en het ‘kernprogram m a’. 

 

R ondom  de Schipholw eg is veel ontw ikkelruim te 

aanw ezig. D eze w eg zal m oeten veranderen van snelw eg 

in stadsw eg ‘m et een brede m iddenberm , ventw egen, 

fietspaden en trottoirs erlangs, aansluitend op de 

bebouw ing aan w eerszijden’.  

D e beschrijving van de beoogde ruim telijk-functionele 

ontw ikkeling voorziet herinrichting en intensivering van 

het gebruik door sportverenigingen en m edegebruik door 

scholen van het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg.  

 

R esum erend w ordt vastgesteld dat het behouden van sportvelden in w ijken één van de 

beleidsuitgangspunten is voor het structuurplan, m aar dat sportvoorzieningen, w aar nodig of 

w enselijk, w el doelm atiger en m ultifunctioneler w orden ingericht. 

 

 

1.4 O ntw erp m asterplan W ater Schalkw ijk 2000+  (2004 ) 

Aangezien de rol van w ater in de ruim telijke ordening steeds belangrijker w ordt, w enst de 

gem eente via het ‘M asterplan W ater Schalkw ijk 2000+ ’ te kom en tot een zorgvuldig 

vorm gegeven en goed functionerend w atersysteem . In dit plan zijn de ideeën uit het 

U itvoeringsplan Schalkw ijk 2000+  uitgew erkt tot een concrete w aterstructuur en zijn 

randvoorw aarden geform uleerd voor een goed functionerend w atersysteem . D e 

w aterstructuur van Schalkw ijk vorm t een belangrijke drager voor de toekom stige 

ontw ikkelingen binnen het stadsdeel Schalkw ijk. 

 

H et w atersysteem  m oet niet alleen bestand zijn tegen de toenam e van de hoeveelheid 

neerslag als gevolg van klim aatverandering, m aar ook voldoende capaciteit hebben om  een 

versnelde afvoer van hem elw ater als gevolg van een toenam e van verhard oppervlak op te 

vangen. Zo hanteren de gem eente H aarlem  en het hoogheem raadschap van R ijnland de 

voorw aarde dat de toenam e aan verharding voor 15%  door nieuw  w ater gecom penseerd m oet 

w orden. 

 

D e drie hoofddoelstellingen voor het w atersysteem  van Schalkw ijk betreft: 

 

1. het verbeteren van de w aterkw aliteit van het oppervlaktew ater; 

2. het verhogen van de kw aliteit van de leefom geving door aanleg van oppervlaktew ater; 

3. vasthouden gebiedseigen w ater en de ontlasting van de boezem  m et regenw ater uit 

Schalkw ijk. 
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H et M asterplan is er onder andere op gericht om  m edio 2025 het w atersysteem  van Schalkw ijk 

en de boezem  los te koppelen. 

 

Sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg m aakt onderdeel uit van de R om olenpolder W est, w aar 

op dit m om ent een polderpeil van N AP -1,20 m  nagestreefd w ordt. In- en uitlaat van de polder 

geschiedt rechtstreeks op het boezem w ater van het Spaarne. D e w atergangen van de 

R om olenpolder staan op dit m om ent niet in verbinding m et het w atersysteem  Schalkw ijk. 

 

In het voor 2025 beoogde schetsontw erp 

van het m asterplan w ordt het 

w atersysteem  losgekoppeld van de 

boezem . W aterinlaat vanuit de boezem  of 

w ateruitlaat naar de boezem  kom t alleen 

voor in extrem e droge of extrem e natte 

situaties, indien onvoldoende voorraad- en 

piekberging in de Poelpolder en de 

M eerw ijkplas aanw ezig is. D e 

w atercirculatie loopt van de M eerw ijkplas 

naar het hoge deel van Schalkw ijk en via de 

R om olenpolder (Pasw erkterrein en 

N oordstrook) naar de Poelpolder, naar 

M eerw ijkplas en dan w eer naar Schalkw ijk. 

D e R om olenpolder heeft een streefpeil van 

N AP -1,20 m  (W est) en -1,40 m  (N oord), 

w aarbij een peilfluctuatie van 25 cm  is 

toegestaan. 

 

 

1.5 B estem m ingsplan Schalkw ijk (2008) 

H et B estem m ingsplan Schalkw ijk heeft betrekking op het overgrote deel van het in het 

zuidoosten van de gem eente H aarlem  gelegen stadsdeel Schalkw ijk. H et bestem m ingsplan 

Schalkw ijk vorm t een actueel kader voor nieuw e stedenbouw kundige en planologische 

ontw ikkelingen in de w ijk. H oofddoel van dit plan is het opstellen van een actueel ruim telijk-

juridisch kader, w aarbinnen de bestaande situatie adequaat w ordt geregeld en nieuw e 

ontw ikkelingen m ogelijk w orden gem aakt. Ten aanzien van de herinrichting sportpark N oord-

Schalkw ijkerw eg is de visie als volgt om schreven: “in verband m et het ontw ikkelen van de zone 

langs de Schipholw eg zijn aldaar gevestigde sportverenigingen verplaatst naar het 

sportcom plex N oord-Schalkw ijkerw eg. O p het sportcom plex w ordt de beschikbare ruim te 

geïntensiveerd door herinrichting, kunstgras en het creëren van sportclusters. 

 

B ij de herinrichting van het sportgebied is het van belang een duidelijke relatie te creëren 

tussen de Europaw ijk en het Spaarne. U itgangspunt bij herinrichting is dan ook het creëren 

van een groen-blauw  raam w erk door en rondom  het sportgebied. Ten behoeve van de 

openheid, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het gebied is het de bedoeling dat 

de groenstroken zow el in beeld als gebruik zodanig gaan functioneren, w aarbij in ieder geval 

het Tennispad een openbare functie houdt. D aarm ee kan het gebied doorkruist w orden door 

langzaam  verkeer en blijft de Spaarne-oever goed bereikbaar vanuit de Europaw ijk. H et geeft 

het sportcom plex een open en toegankelijk karakter”. 
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In het bestem m ingsplan is het sportgebied opgenom en conform  huidig gebruik (R ecreatieve 

doeleinden, sportpark). R ondom  het zuidelijk deel is een ‘bolletjesgrens’ gelegd, die het gebied 

aanduidt van de w ijzigingsbevoegdheid. B innen die bolletjesgrens kan toegevoegd w orden: 

w oningbouw  m et een m axim um  van 90 grondgebonden w oningen, ruim te voor parkeer-

plaatsen voor de bew oners en het sporten, alsm ede de interne ontsluitingsroute. D it kan 

alleen indien nader onderzoek in het kader van een afw eging van sport-, bew oners- , 

financiële- en volkshuisvestingsbelangen aantoont dat de sportruim te verkleind kan w orden. 

Zodra en indien deze sportruim te verkleind kan w orden, kan vanaf de B elgiëlaan een nieuw  

centrale ontsluitingsroute gerealiseerd w orden inclusief nieuw e parkeerplaatsen in dit 

zuidelijk deel. D e rest van het gebied blijft hierdoor zoveel m ogelijk vrij van autoverkeer en 

verharding. Tevens w ordt daarm ee de bestaande TYB B -sporthal en bijbehorend 

parkeerterrein via interne verkeersafw ikkeling toegankelijk. D e N oord-Schalkw ijkerw eg w ordt 

dankzij deze nieuw e ontsluitingsroute ontlast en blijft alleen voor bestem m ingsverkeer en 

langzaam  verkeer toegankelijk. D it kan het recreatieve en natuurlijke karakter en de kw aliteit 

van de N oord-Schalkw ijkerw eg ten goede kom en. 

 

 

1.6 R aadsnota B estem m ingsplan Schalkw ijk (2008) 

O p 18 decem ber 2008 heeft de gem eenteraad het bestem m ingsplan inclusief verw erkte 

ziensw ijzen vastgesteld. Voor grote delen van Schalkw ijk is het bestem m ingsplan 

consoliderend van aard. B estaande w oonw ijken zijn positief bestem d en afhankelijk van het 

type w oning zijn uitbreidings-m ogelijkheden geboden. D aar w aar het bestem m ingplan ruim te 

biedt voor ontw ikkelingen betreft het over het algem een: 

1. lopende of geplande sloop-nieuw bouw projecten die uitgevoerd w orden door de 

corporaties;  

2. nieuw bouw locaties die een bijdrage leveren aan de verdichtingsopgave voor de stad in het 

kader w aarvan ook de geplande w oonbebouw ing aan de rand van het sportcom plex N ol 

H outkam p is benoem d;  

3. de inrichting van de openbare ruim te;  

4. een functionele verruim ing van het gebruik van gronden. 

 

N aar aanleiding van ingediende ziensw ijzen heeft een aanpassing plaatsgevonden voor w at 

betreft de tw eede fase van de herinrichting van het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg.  

Zo is een aantal aanpassingen opgenom en op de plankaart die verband houden m et vooral de 

ecologische betekenis van de groene dw arsverbanden tussen onder m eer het noordelijke en 

het zuidelijke deel. Aangezien de w atergang tussen deze delen al onderdeel is van de 

bestem m ing groen, is dat nu als zodanig w eergegeven. B ij de herinrichting kan dan m eer 

rekening w orden gehouden m et die ecologische betekenis. 

 

N avolgend enkele (verkorte) ziensw ijzen m et betrekking tot herinrichting van het sportcom plex.  

 

W ijkraad Europaw ijk – contra’s 

- er is te w einig parkeergelegenheid rondom  het sportcom plex;  

- verdere toenam e parkeerdruk indien een extra fiets-/voetpad in de richting van de 

K ruidenbuurt w ordt aangelegd; 

- nieuw e w oningbouw  knabbelt w eer een stukje van de G roene Zoom  af; 

- in relatie tot de verhoogde parkeerdruk zou (een deel van) dit terrein gebruikt kunnen 

w orden voor parkeren in een groene om geving. 
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B ew oners – contra’s 

- door extra bebouw ing een verdere afkalving van de (w einige) sportvelden; 

- door het bebouw en van de R om olenpolder is al een groot deel van de velden opgeofferd; 

- behouden van sport voor de w ijk, vanw ege het sociale/gezondheidsaspect en vanw ege  

behoud van groene ruim te; 

- verkeersoverlast. D oor het verkeersluw  m aken van de N oord Schalkw ijkerw eg w orden 

problem en m et betrekking tot parkeren naar de B elgiëlaan verplaatst; 

- beperking/verdw ijning van het vrije uitzicht. 

 

B ew oners – pro’s 

- inbreiding goede zaak gezien de w oningbehoefte in de regio H aarlem ; 

- keuze voor gesloten bouw blokken ongepast gezien de overheersende bebouw ingsw ijze in 

Schalkw ijk. B eter zou zijn strokenbouw ; 

- pleidooi voor functiem ening m et groen en w ater aansluitend op de karakteristiek van het 

Engelandpark; 

- pleidooi voor opheffen van de parkeervoorzieningen aan de w estzijde van de 

B asilicum straat en het introduceren van de functie groen aldaar. 

 

SP Fractie – contra’s 

- w oningbouw  gaat ten koste van de benodigde sportvoorzieningen, zeker gezien het 

toenem end aantal bew oners in de w ijk;  

- verenigingen kunnen niet groeien aangezien de velden te intensief gebruikt gaan w orden 

(i.v.m . concentratie van de verenigingen). 

 

Zow el bew oners als w ijkraad hebben bezw aar tegen de onderbouw ing ten aanzien van de 

voorgestelde w oningbouw . D e bebouw ing op het sportcom plex zou een bijdrage m oeten 

leveren aan de herinrichting van het sportcom plex. Echter, de voetbalvelden aan de 

B oerhaavelaan zijn in het verleden al ‘verplaatst’ naar de velden aan de N oord-

Schalkw ijkerw eg. D eze ontw ikkeling w as im m ers bedoeld om  (ook) de herinrichting van het 

sportcom plex aan de N oord-Schalkw ijkerw eg te bekostigen. 

 

 

1.7 N ota G rondbeleid (2009) 

Vanuit de keuze voor een terughoudend (risicom ijdend) grondbeleid en een laag risicoprofiel 

w il binnen haar beperkte financiële m ogelijkheden, m et een ondersteunend en stim ulerend 

grondbeleid, sam en m et haar partners w erken aan de realisering van een leefbare stad m et 

m eer w oningen en een sterke econom ische positie. 

H aarlem  houdt vast aan m arktconform e grondprijzen. B ij w oningbouw  kiest H aarlem  voor de 

grondquote benadering, m et een differentiatie naar vastgestelde huur- en/of verkoop-

segm enten. Voor com m erciële functies en dure w oningen kiest H aarlem  voor een residuele 

benadering
32
. 

 

 

                                                                    

32
 D e residuele grondprijsbenadering betekent dat voor een bestem m ing die grondprijs w ordt gevraagd, die door de  

betreffende bestem m ing kan w orden ‘gedragen’. D e prijs w ordt bepaald door de com m erciële w aarde van de onroerende 

zaak te verm inderen m et bouw kosten en bijkom ende kosten, m et als gem eentelijke ondergrens de kostprijs. Zo resteert 

(residu) de w aarde die aan de grond kan w orden toegeschreven. 
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1.8 W oonvisie 2006-2012 (2006) 

In de gem eentelijke W oonvisie zijn speerpunten geform uleerd ten aanzien van de ontw ikkeling 

van de w oningvoorraad. K ort sam engevat zijn de speerpunten “m eer, beter, dynam isch en 

betaalbaar”.  

H aarlem  vraagt haar partners te investeren in de productie van nieuw e w oningen, in de 

verbetering van kw aliteit van de w oningvoorraad en de leefom geving, in de bevordering van de 

doorstrom ing en de betaalbaarheid van de w oningvoorraad. 

 

In de W oonvisie zijn uiteenlopende m aatregelen opgesom d die een bijdrage m oeten leveren 

aan bovengenoem de speerpunten. D e w oonvisie is echter geen concreet investeringsplan, 

m aar een bondige visie die aangeeft w aar de prioriteiten liggen en w at H aarlem  van haar 

partners verw acht. Afspraken hierover m et de corporaties zijn vastgelegd in separate 

overeenkom sten, w aaronder het Convenant W onen 2007-2011. 

 

 

1.9 Convenant W onen 2007-2011 Verleiden tot verhuizen (2007) 

H et convenant geeft de hoofdlijnen van het w oonbeleid van de kom ende jaren w eer, zoals m et 

de drie corporaties Elan W onen, Pré W onen en Ym ere overeengekom en en sluit af m et een 

sam envatting van de gem aakte afspraken. 

H et hoofdthem a van het convenant is ‘verleiden tot verhuizen’ en beoogt een betere 

doorstrom ing en m eer dynam iek op de H aarlem se w oningm arkt. H et w eer in bew eging krijgen 

van de w oningm arkt is één van de belangrijkste opgaven voor de kom ende jaren. M et m eer 

dynam iek op de w oningm arkt krijgen m eer H aarlem m ers de kans in de w oning van hun keuze 

te w onen. Een belangrijke afspraak tussen gem eente en corporaties is de vergroting van de 

nieuw bouw productie, w aarbij op de uitbreidingslocaties ook een substantieel deel (ten m inste 

1/3 deel) sociale huur- en koopw oningen w ordt gerealiseerd. 

 

 

1.10 G roenstructuurplan (1991) 

H et G roenstructuurplan om vat een integrale visie op het stedelijk groen en is van belang om  

prioriteiten af te kunnen w egen. H et dient als basisstuk bij de totstandkom ing van 

bestem m ingsplannen en stadsvernieuw ingsplannen. 

H et G roene Zoom -concept van Schalkw ijk is achterhaald en dient aangepast te w orden. H et 

centrale knelpunt voor de oostelijke stadsrand lijkt het ontbreken van een integrale visie 

w aarin sam enhang tussen de diverse landschappelijke elem enten en de recreatiegebieden, 

alsm ede de relatie tussen het stadsrandgebied en de stad tot uitdrukking kom t. H et 

groenbeeld in de Europaw ijk bestaat m et nam e uit strak vorm gegeven flatom ringende 

groenelem enten.  

Aangezien de flats gekoppeld zijn aan de hoofdw egen binnen de w ijk toont de w ijk nogal groen. 

G rotere gebruiksgroenelem enten ontbreken echter. D e laagbouw buurten kenm erken zich 

naast het voorkom en van voor- en achtertuinen door kleine groenelem enten. 

 

O verigens w ordt een nieuw  G roenstructuurplan (G roenstructuurplan 2020) opgesteld 

w aarvoor de vaststelling m edio 2010 w ordt beoogd. D eze vaststelling is uitgesteld en w ordt 

geïntegreerd in een integrale visie voor de openbare ruim te: Structuurvisie O penbare R uim te. 
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1.11 Concept B om enbeleidsplan (2009) 

H et B om enbeleidsplan sluit aan op het G roenstructuurplan 2020. M et dit plan w il het College 

vastleggen w at de visie van de gem eente is op bom en en op w elke w ijze deze visie gerealiseerd 

gaat w orden. H et gaat hierbij om  totaal 58.000 bom en die staan in het openbaar groen, 

begraafplaatsen, kinderboerderijen, sportcom plexen, openbare speelgelegenheden en 

speeltuinen. D aarnaast schept het plan sam enhang in het bom enbeleid door afstem m ing van 

de beleidsonderdelen bom enstructuur, ontw erp en inrichting openbare ruim te , beheer en 

onderhoud, regelgeving en handhaving, personeel en organisatie en com m unicatie en 

voorlichting. Voor de planning en uitvoering van bom enbeleid w orden diverse instrum enten 

toegepast.  

 

D e gem eente H aarlem  streeft naar een duurzaam , divers, vitaal en veilig bom enbestand m et 

een hoge, ruim telijke, sociale en architectonische belevingsw aarde, dat een belangrijke 

bijdrage levert aan het w oon-, w erk- en leefm ilieu in H aarlem . U itgangspunt bij dit streven is 

een efficiënte inzet van m iddelen door het tijdig uitvoeren van alle noodzakelijk beheer- en 

onderhoudsm aatregelen. 

H et draait niet alleen om  de hoeveelheid bom en in de stad, m aar vooral om  de condities 

w aaronder deze zijn geplant en daarm ee om  de duurzaam heid ervan. H et centrale them a van 

deze visie is: kiezen voor kw aliteit en diversiteit. K iezen voor kw aliteit, in plaats van kw antiteit, 

kan ook betekenen dat bij uitval van bom en er m inder bom en w orden teruggeplant. M aar dan 

w el onder betere om standigheden. O p deze w ijze kiezen voor kw aliteit kan alleen indien het 

groenbeeld van de straat gelijk blijft of verbetert en er geen boom loze w oonstraat ontstaat. 

D oor betere groeiom standigheden ontstaat een beplanting m et een betere groene belevings-

w aarde, dat w il zeggen dat de bom en die er staan kunnen uitgroeien tot duurzam er en 

beeldbepalender bom en. 

 

O ok voor het B om enbeleidsplan geldt dat de vaststelling m edio 2010 w ordt beoogd
33
.  

 

 

 

1.12 M onum entale bom ennota (2009) 

D oordat de m onum entale bom en op een lijst zijn gezet en deze lijst w ordt vastgesteld door het 

College van B urgem eester en W ethouders, zijn de bom en extra bescherm d, bijvoorbeeld bij het 

aanvragen van een kapvergunning. H et resultaat hiervan is de toegevoegde (belevings-)w aarde 

en toegevoegde kw aliteit aan de H aarlem se buitenruim te w aar de gem iddelde straatboom  

slechts 30 jaar oud w ordt. In de Europaw ijk betreft het w aardevolle, aan de B elgiëlaan 

gelegen, 53 jaar oude sierappels en aan de N oord Schalkw ijkerw eg bevinden zich 58 jaar oude 

iepen. 

 

 

1.13 Toepassing N atuurtoets (2007)  

D e Flora- en faunaw et (2002) bescherm t planten- en diersoorten en legt verplichtingen op aan 

het om gaan m et w ettelijk bescherm de soorten. H et kan gaan om  ruim telijke ingrepen, m aar 

ook om  bestem m ingsplannen of om  bouw vergunningen. B ij het niet nakom en van deze 

verplichtingen kan een w erk stilgelegd w orden en bij een bestem m ingsplan kan de provincie 

haar goedkeuring onthouden. D eze Toepassing N atuurtoets beschrijft w anneer en hoe de 

gem eente een natuurtoets toe m oet passen. 

                                                                    

33
 H et B om enbeleidsplan is inm iddels, voorjaar 2010, vastgesteld. 
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In geval van een ruim telijke ingreep dient de projectleider/opdrachtgever het initiatief te 

m elden bij de stadsecoloog. D e stadsecoloog verricht vervolgens een quickscan of een 

uitgebreide natuurtoets nodig is, of dat een ontheffingsprocedure achterw ege kan blijven.  O p 

basis van de verzam elde gegevens w ordt beslist of een ontheffing m oet w orden aangevraagd, 

of dat het project m oet w orden aangepast. B ij w ettelijk bescherm de soorten m oeten in ieder 

geval aanpassingen aan het plan of com penserende m aatregelen w orden opgesteld. 

 

 

1.14 Coalitieakkoord H aarlem  2010-2014 (2010) 

D e fracties van D 66, PvdA, G roenlinks en VVD  zijn op 27 april 2010 een coalitieakkoord 

overeengekom en en zij kiezen daarbij voor vier hoofdthem a’s, te w eten: 

 solide en daadkrachtig; 

 groen en duurzaam ; 

 vitaal en ondernem end; 

 sociaal en betrokken. 

 

H et coalitieakkoord geeft financiële bezuinigingen en om buigingen aan: tot en m et 2018 zal  

€ 35 m iljoen bezuinigd w orden, w aarvan € 26 m iljoen al is benoem d. D aar bovenop geldt een 

aanvullende inspanningsverplichting om  nog eens € 9 m iljoen te bezuinigen.  

 

D e gem eente H aarlem  zet in op duurzaam heid en kiest voor duurzam e ruim telijke kw aliteit: 

‘bouw en kan alleen door slim  om  te gaan m et de beschikbare ruim te m et m eervoudig 

ruim tegebruik’. R uim telijke kw aliteit gaat boven verdichting en er m oet zorgvuldig w orden 

om gegaan m et de nu nog beschikbare ruim te. M eer groen, bom en en w ater zijn belangrijk voor 

de stad. D e bestaande (w oning)bouw opgave m oet zó w orden afgem aakt dat het groen in en 

rond de stad niet w ordt opgeofferd. H et nu vigerende structuurplan m oet w orden herzien en 

ook zal de huidige w oonvisie w orden vervangen.  

 

Cultuur, sport en recreatie blijven, ondanks de drastische bezuinigingen, bij uitstek zaken 

w aarm ee H aarlem  zich kan en m oet profileren. Ze zijn bovendien heel belangrijk voor de 

sociale cohesie in de stad. N aast m ogelijke clustering van cultuurgebouw en zal een bundeling 

en herhuisvesting van voorzieningen onderzocht w orden.  

 

H aarlem  zet in op betaalbaar w onen, via onder m eer: een kernvoorraad van 18.000 betaalbare 

huurw oningen, betaalbaar bouw en en een gevarieerd w oningaanbod. 

 

D e gem eente w il de m aatschappelijke rol van sportverenigingen ondersteunen en w il de sport 

toegankelijk houden voor de lage inkom ens en de Jeugdsportpas behouden. 

 

 



 

59/77 

Planningsnorm en voetbal en honk- en softbal B ijlage 2 

 

Voetbal 

R andvoorw aarden voor toepassing planningsnorm : 

bij uitkom sten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar 

boven 

hoogste uitkom st bepalend voor aantal benodigde 

speelvelden 

kw alitatief goede velden en goed onderhoud 

in beginsel geen training op speelvelden 

geen onderscheid hoofdveld en overige velden 

* netto speeltijd +  10-15 m in. pauze en 20 - 30 m in. 

w isseltijd 

** gelijktijdig 2 pup.w edstrijden op alle velden +  4 

pup.doelen per veld 

*** gem iddelde bruto speeltijd per veld (9.00 - 16.30 uur) 

***** gem iddelde duur com petitieseizoen (30 w eken) 

evenw ichtige w edstrijdplanning (50%  uit en thuis) 

voldoende kleedgelegenheid 

 

 

Vereniging: S V O lym pia Sportpark: N ol H outkam p B ron: KNVB

Plaats: H aarlem Adres: D atum : 26-5-2010

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 4 1,00 4,00 4,00 90 135 360 540

senioren zondag 5 1,00 5,00 5,00 90 135  450 675

a-junioren (zondag) 1 1,00 1 1,00 90 135 90 135

b-junioren 1 0,75 0,75 0,75 80 125 80 125

c-junioren 4 0,75 3,00 3,00 70 115 280 460

d-pupillen 4 0,50 2,00 2,00 60 105 240 420

e-pupillen 7 tallen 7 0,35 2,45 2,45 50 80 175 280 **

f- pupillen 7 tallen 7 0,25 1,75 1,75 40 70 140 245 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 1 1,00 1,00 1,00 90 135  90 135

a-junioren 0 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 1 0,75 0,75 0,75 70 115 70 115

TO TALEN 35 14,70 7,00 21,70 1435 2320 540 810 1975

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 14,70 7,00 21,70 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 12,0 19,3 4,5 6,8 16,5

aantal velden  2,67 1,4 2,4 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 3 2 3 aantal velden 2,6 1,2

Afgerond 3 2

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 35 14,70 14,0 672 640 1,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 35 21,70 17,5 992 800 1,2 W edstrijdbelasting 12,0 4,5 16,5 30 494

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 3 2 3

aantal kleedruim ten 8,00 6,00 8,00
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Vereniging: VV H YS Sportpark: N oord S chalkw ijkerw eg B ron: KNVB

Plaats: H aarlem Adres: D atum : 26-5-2010

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 1 1,00 1,00 1,00 90 135 90 135

senioren zondag 4 1,00 4,00 4,00 90 135  360 540

a-junioren (zondag) 1 1,00 1,00 1,00 90 135 90 135

b-junioren 0 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 0 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

d-pupillen 0 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1 0,35 0,35 0,35 50 80 25 40 **

f- pupillen 7 tallen 0 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 7 1,35 5,00 6,35 205 310 360 540 565

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,35 5,00 6,35 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 1,7 2,6 3,0 4,5 4,7

aantal velden  0,25 1,0 0,7 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 0 1 1 aantal velden 0,3 0,8

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 7 1,35 14,0 62 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 7 6,35 17,5 290 800 0,4 W edstrijdbelasting 1,7 3,0 4,7 30 141

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 0 1 1

aantal kleedruim ten 0,00 4,00 4,00
 

 

 

Vereniging: S V D IO S portpark:N oord S chalkw ijkerw eg B ron: K N VB

Plaats: H aarlem Adres: D atum : 26-5-2010

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N E N  

senioren zaterdag 0 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 4 1,00 4,00 4,00 90 135  360 540

a-junioren (zondag) 1 1,00 1,00 1,00 90 135 90 135

b-junioren 0 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 1 0,75 0,75 0,75 70 115 70 115

d-pupillen 0 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 2 0,35 0,70 0,70 50 80 50 80 **

f- pupillen 7 tallen 0 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALE N 8 1,45 5,00 6,45 210 330 360 540 570

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,45 5,00 6,45 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 1,8 2,8 3,0 4,5 4,8

aantal velden  0,26 1,0 0,7 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

Afgerond 1 1 1 aantal velden 0,4 0,8

A fgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 8 1,45 14,0 66 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 8 6,45 17,5 295 800 0,4 W edstrijdbelasting 1,8 3,0 4,8 30 143

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00
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Vereniging: VV Young B oys Sportpark:N oord S chalkw ijkerw eg B ron: K N VB

Plaats: H aarlem Adres: D atum : 26-5-2010

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N EN  

senioren zaterdag 1 1,00 1,00 1,00 90 135 90 135

senioren zondag 4 1,00 4,00 4,00 90 135  360 540

a-junioren 1 1,00 1,00 1,00 90 135 90 135

b-junioren 1 0,75 0,75 0,75 80 125 80 125

c-junioren 1 0,75 0,75 0,75 70 115 70 115

d-pupillen 0 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1 0,35 0,35 0,35 50 80 25 40 **

f- pupillen 7 tallen 0 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TEA M S 0 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 9 3,85 4,00 7,85 355 550 360 540 715

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 3,85 4,00 7,85 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 3,0 4,6 3,0 4,5 6,0

aantal velden  0,70 0,8 0,9 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 1 1 1 aantal velden 0,6 0,8

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 9 3,85 14,0 176 640 0,3 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 9 7,85 17,5 359 800 0,4 W edstrijdbelasting 3,0 3,0 6,0 30 179

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00
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H onk- en softbal 

 

Vereniging: S V O lym pia Sportpark:N ol H outkam p

Plaats: H aarlem D atum : jun-10

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 1 0 2,00 0,00

H eren: overige senioren 1,0 2 0 2,00 0,00

junioren topsport 1,5 0 0 0,00 0,00

junioren 1,0 3 0 3,00 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0 0 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0 0 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0 2 0,00 2,00

peanuts en dergelijke 0,5 0 1 0,00 0,50

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0 2 0,00 4,00

heren hoofdklasse 2,0 0 0 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0 1 0,00 1,75

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0 0 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0 8 0,00 8,00

junioren regionaal 1,0 0 0 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0 2 0,00 2,00

Totaal 6 16 7,00 18,25

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 7,00 18,25

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,88 1,83

Afgerond 1 2
 

 

Vereniging: S V D IO Sportpark: N oord Schalkw ijkerw eg

Plaats: H aarlem D atum : jun-10

B asis: Planningsnorm  N O C*N SF

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 0 0 0,00 0,00

H eren: overige senioren 1,0 0 0 0,00 0,00

junioren topsport 1,5 0 0 0,00 0,00

junioren 1,0 0 0 0,00 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0 0 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0 0 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0 0 0,00 0,00

peanuts en dergelijke 0,5 0 0 0,00 0,00

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0 0 0,00 0,00

heren hoofdklasse 2,0 0 0 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0 0 0,00 0,00

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0 0 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0 2 0,00 2,00

junioren regionaal 1,0 0 0 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0 0 0,00 0,00

Totaal 0 2 0,00 2,00

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 0,00 2,00

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,00 0,20

Afgerond 0 0
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N orm aantallen parkeerplaatsen B ijlage 3 

Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen dat benodigd is bij sportaccom m odaties kan 

w orden uitgegaan van de CR O W -norm
34
. D eze norm en zijn opgesteld voor sociaal-

m aatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen en beogen geen absoluut m inim um  of 

m axim um  voor te schrijven. CR O W  schrijft voor dat de parkeerplaatsen op eigen terrein 

m oeten w orden aangelegd m aar openbaar gebruikt dienen te kunnen w orden.  

 

functie norm  centrum * norm  overig* eenheid 

sportvelden 27 27 per veld 

sporthal 2,5 2,0 per 100 m
2
 vloeroppervlak 

zw em bad 11 9 per bassin 

squashbanen 2 2 per baan 

tennisbanen 3 3 per baan 

* CR O W  onderscheid de parkeergebieden Centrum  en O verig.  

 

Voor het bepalen van het ruim tebeslag van parkeerplaatsen kan w orden uitgegaan van een 

kengetal van 20 m
2
 per parkeerplaats. O ntsluiting is hierbij niet inbegrepen. 

 

 

                                                                    

34
  CR O W , Parkeerkencijfers – B asis voor parkeernorm ering, publicatie 182, juni 2003.  
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B evolkingsprognoses secundair verzorgingsgebied B ijlage 4 

N avolgend zijn de prognoses en de toelichting hierop toegevoegd voor de O ude Stad (Centrum ), 

het H aarlem m erhoutkw artier en H aarlem -O ost. D eze w ijken vorm en het secundair 

verzorgingsgebied voor de (voetbal)verenigingen op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg 

(en sportcom plex N ol H outkam p). 

 

O ude Stad (Centrum ) 

H et patroon van de bevolkingsontw ikkelingen in de O ude Stad is tam elijk stabiel: de richting 

van de ontw ikkelingen is w einig afhankelijk van de verw achte om vang van de w oningbouw . 

W e zien hier een toenem ende vergrijzing: een groei van het aantal bew oners van 45-79 jaar, 

m et nam e in de leeftijdsklasse 65-74 jaar. H et aantal 80-plussers vertoont nauw elijks 

dynam iek. Inw oners tussen 30 en 45 jaar zullen in aantal afnem en, het sterkst in een scenario 

m et een beperkte uitbreiding van de voorraad. 

Er w ordt een groei voorzien van inw oners in de leeftijd van 20-29 jaar en die groei is het sterkst 

als de voorraad om vangrijker w ordt uitgebreid. Absoluut gezien is er nauw elijks sprake van 

dynam iek bij de inw oners in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Er zijn nauw elijks verschillen tussen 

de beide scenario’s in dit opzicht. 

 

G evolgen deelnam e voetbal 

Volgens de bevolkingsprognose die specifiek geldt voor de oude stad w ordt een afnam e van 

het ledental onder alle junioren verw acht. O ok bij de senioren w ordt een afnam e van het aantal 

leden voorzien. D e afnam e is het m inst sterk in geval van het trend-plus scenario. B ij de 

senioren blijft het aantal leden in het gunstigste geval stabiel. 

 

 

H aarlem m erhoutkw artier 

D e verw achte ontw ikkelingen in H aarlem m erhoutkw artier zijn tam elijk stabiel: het patroon 

van de beide scenario’s lijkt veel op elkaar. H et landelijke beeld van een afnam e van de jeugd 

van 0 tot 10 jaar zien w e ook hier, in beide scenario’s. 

O ok zien w e hier de landelijke verjongingsgolf van 10 tot 30 jaar (landelijk groeit ook de 

leeftijdsklasse 30-34). O ok de landelijke en stedelijke afnam e van inw oners in de leeftijd 35-

44 jaar is hier evident. B ij die afnam e is hier, in tegenstelling tot landelijk en stedelijk, ook de 

leeftijdsgroep 30-34 jaar betrokken. 

D aarnaast zien w e de vergrijzing die zich hier uitstrekt in de leeftijdsklassen 45-84 jaar. 

 

G evolgen deelnam e voetbal 

Volgens de bevolkingsprognose die geldt voor het H aarlem m erhoutkw artier zal het aantal E- 

en F-pupillen afnem en. O nder zow el de A- en B - als de C- en D -junioren w ordt een toenam e 

van het aantal leden voorzien. B ij de senioren w ordt een afnam e van het aantal leden verw acht 

in geval het gem atigd scenario als uitgangspunt w ordt genom en. Indien de w oningbouw  

volgens het trend-plus scenario w ordt gerealiseerd, betekent dit een lichte toenam e van het 

aantal senioren bij de voetbalverenigingen. 
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H aarlem -O ost 

In H aarlem -O ost is het patroon van de beide scenario’s tam elijk gelijk. K w antitatieve groei 

overheerst in beide scenario’s; ondanks het feit dat de voorraad beperkt groeit in de gem atigde 

variant, zal de bevolking naar verw achting m et circa 2.100 inw oners groeien tussen 2009 en 

2020 (circa 3.100 in het trend-plus scenario). 

D oor de om vangrijke groei van de voorraad overheerst hier het beeld van een groei van de 

jongste jeugd (0-9 jarigen) en een toenam e in de leeftijdsgroep 20-39 jaar, m et nam e in de 

klasse 25-34 jaar. D eze verjonging zal zich – uiteraard – het krachtigste voordoen in het trend-

plus scenario. N aast deze verjonging zien w e ook een vergrijzing: een toenam e van inw oners in 

de leeftijd 50-79 jaar. Per saldo is er iets m eer vergrijzing in het trend-plus scenario. D e daling 

van het aantal 15-19 jarigen, in beide scenario’s, valt daarnaast op. D ie ontw ikkeling zien w e 

niet op stadsniveau. O ok de stedelijke afnam e van inw oners in de leeftijd van 35-44 jaar doet 

zich hier niet voor. 

 

G evolgen deelnam e voetbal 

Volgens de bevolkingsprognose die specifiek geldt voor H aarlem -O ost w ordt onder de junioren 

een toenam e verw acht van de E- en F-pupillen, zal het aantal C- en D -junioren m in of m eer 

stabiel blijven en zal het aantal A- en B -junioren afnem en. D it geldt voor beide scenario’s, 

w aarbij het trend-plus scenario een gunstige uitw erking heeft op het aantal leden. O nder de 

senioren valt een behoorlijke toenam e te verw achten van het aantal leden. 

 

Centrum  gem atigd trend plus 

Leeftijds-categorie 
2009 2015 2020 2015 2020 

0-4 489 479 483 511 526 

5-9 348 324 306 343 334 

subtotaal 0-9 837 803 789 854 860 

10-14 298 271 248 278 264 

15-19 397 383 386 400 400 

20-24 1.039 1.119 1.161 1.199 1.229 

25-29 1.552 1.492 1.595 1.601 1.720 

30-34 1.427 1.200 1.181 1.270 1.280 

subtotaal15-34 4.415 4.194 4.323 4.470 4.629 

35-39 1.272 1.006 892 1.054 962 

40-44 1.087 1.074 932 1.108 983 

subtotaal 35-44 2.359 2.080 1.824 2.162 1.945 

45-49 887 999 946 1.019 983 

50-54 897 909 966 925 993 

55-59 871 856 882 865 902 

60-64 796 849 859 854 870 

65-69 473 739 711 741 719 

70-74 267 372 554 370 556 

75-79 188 172 230 172 232 

80-84 141 131 123 134 122 

85-89 57 74 72 74 70 

90-94 19 20 28 22 33 

95+  5 5 9 9 10 

subtotaal50-95+  3.714 4.127 4.434 4.166 4.507 

TO TAAL 12.510 12.474 12.564 12.949 13.188 
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H aarlem m erhoutkw artier gem atigd trend plus 

Leeftijds-

categorie 2009 2015 2020 2015 2020 

0-4 661 567 539 677 579 

5-9 730 712 627 762 660 

subtotaal 0-9 1.391 1.279 1.166 1.439 1.239 

10-14 680 827 778 728 800 

15-19 625 679 731 617 752 

20-24 568 596 650 612 695 

25-29 714 731 744 754 811 

30-34 690 592 582 785 628 

subtotaal 15-34 2.597 2.598 2.707 2.768 2.886 

35-39 880 732 598 887 637 

40-44 932 936 808 970 850 

subtotaal35-44 1.812 1.668 1.406 1.857 1.487 

45-49 896 1.015 969 931 1.006 

50-54 816 865 906 866 928 

55-59 786 835 831 811 850 

60-64 728 742 750 811 769 

65-69 560 731 659 589 677 

70-74 397 533 647 469 657 

75-79 328 396 429 377 438 

80-84 305 321 324 334 329 

85-89 267 254 234 270 243 

90-94 110 120 111 113 113 

95+  40 34 36 43 39 

subtotaal50-95+  4.337 4.831 4.927 4.683 5.043 

TO TAAL 11.713 12.218 11.953 12.406 12.461 
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H aarlem -O ost gem atigd trend plus 

Leeftijds-

categorie 2009 2015 2020 2015 2020 

0-4 1.116 1.197 1.268 1.247 1.364 

5-9 1.028 1.091 1.097 1.104 1.155 

subtotaal 0-9 2.144 2.288 2.365 2.351 2.519 

10-14 1.032 1.005 1.032 1.010 1.061 

15-19 1.139 984 1.025 1.000 1.049 

20-24 1.218 1.273 1.271 1.342 1.342 

25-29 1.473 1.822 1.921 1.918 2.066 

30-34 1.502 1.892 2.081 1.979 2.234 

subtotaal 15-34 5.332 5.971 6.298 6.239 6.691 

35-39 1.617 1.659 1.821 1.714 1.942 

40-44 1.596 1.574 1.572 1.604 1.657 

subtotaal 35-44 3.213 3.233 3.393 3.318 3.599 

45-49 1.629 1.598 1.569 1.610 1.617 

50-54 1.502 1.571 1.581 1.580 1.614 

55-59 1.189 1.434 1.476 1.453 1.504 

60-64 1.250 1.144 1.290 1.160 1.320 

65-69 993 1.205 1.091 1.213 1.113 

70-74 797 862 1.060 875 1.075 

75-79 616 664 669 684 686 

80-84 540 492 484 506 505 

85-89 317 343 312 352 327 

90-94 106 115 120 117 123 

95+  31 26 28 27 30 

subtotaal50-95+  7.341 7.856 8.111 7.967 8.297 

TO TAAL 20.691 21.951 22.768 22.495 23.784 

 



 

68/77 

B erekening prognose team sam enstelling B ijlage 5 

D e team sam enstelling per vereniging en per tak van sport is op basis van de geprognosticeerde 

bevolkingssam enstelling uit paragraaf 3.2.2 uitgew erkt naar een prognose van de toekom stige 

team sam enstelling voor 2015 en 2020. Voor (elk) navolgend schem a geldt het volgende: 

 in de eerste kolom  zijn de team categorieën aangegeven; 

 in de tw eede kolom  zijn per team categorie de hierm ee corresponderende leeftijdscategorieën 

aangegeven; 

 in de derde tot en m et de zesde kolom  is per team -/leeftijdscategorie het aantal team s van de 

vereniging op het sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg/N ol H outkam p aangegeven; 

 in de zevende kolom  is per team -/leeftijdscategorie het voor Schalkw ijk per 1 januari 2009 

corresponderende bevolkingsaantal aangegeven; 

 

In het tw eede en derde schem a is: 

 in de zevende kolom  per team -/leeftijdscategorie het voor Schalkw ijk per 2015 en 2020 

geprognosticeerde corresponderende bevolkingsaantal aangegeven; 

 in de derde tot en m et de zesde kolom  is per team -/leeftijdscategorie het voor de vereniging op het 

sportcom plex N oord Schalkw ijkerw eg/N ol H outkam p per 2015  (2020 ) geprognosticeerde aantal 

team s aangegeven. D it aantal is verkregen door het getal uit de zevende kolom  uit het tw eede 

schem a te delen door het getal uit de zevende kolom  uit het eerste schem a en dit te 

verm enigvuldigen m et het aantal team s in 2009 (de kolom m en drie tot en m et zes uit schem a één). 

H et verkregen getal is vervolgens verm enigvuldigd m et een gecorrigeerde procentuele toenam e als 

in de afgelopen vijf jaar voor w at betreft voetbal
35
 en dezelfde procentuele afnam e voor honk- en 

softbal
36
. H et eindgetal is vooralsnog niet afgerond. 

 

                                                                    

35
  U it gegevens van N O C*N SF blijkt dat de procentuele toenam e van de voetbalparticipatie tussen 1999 en 2008 gem iddeld 

0,87%  per jaar bedroeg. D eze toenam e w as vrij sterk en w erd veroorzaakt door de opkom st van dam es- en m eisjesvoetbal. 

O m dat m en verw acht dat deze toenam e in de toekom st zich niet zo sterk doorzet, w ordt deze toenam e enigszins afgezw akt 

naar gem iddeld 0,58%  per jaar. Zie ook paragraaf 3.3.4.1. 

36
 U it gegevens van N O C*N SF blijkt dat de procentuele afnam e van de honk- en softbalparticipatie tussen 1999 en 2008 

gem iddeld 0,59%  per jaar bedroeg. D eze afnam e behoeft geen correctie aangezien verw acht m ag w orden dat deze trend 

zich doorzet. Zie ook paragraaf 3.3.4.1. 

 

Voetbal

leeftijd team s 2009

Team O lym pia H YS D IO Young B oys bevolking 2009

M A N N EN

senioren zaterdag 20-60 4 1 0 1 16.680

senioren zondag 20-60 5 4 4 4 16.680

a-junioren 15-20 1 1 1 1 1.747

b-junioren 15-20 1 0 0 1 1.747

c-junioren 10-15 4 0 1 1 1.578

d-pupillen 10-15 4 0 0 0 1.578

e-pupillen 7 tallen 5-10 7 1 2 1 1.606

f- pupillen 7 tallen 5-10 7 0 0 0 1.606

VR O U W EN

senioren zaterdag 20-60 0 0 0 0 16.680

senioren zondag 20-60 1 0 0 0 16.680

a-junioren 15-20 0 0 0 0 1.747

b-junioren 15-20 0 0 0 0 1.747

c-junioren 10-15 0 0 0 0 1.578

m eisjes pupillen 10-15 0 0 0 0 1.578

G  TE A M S 15-60 1 0 0 0 18.427

TO TA LEN 35 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7
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Voetbal

leeftijd team s 2015 gem atigd

Team O lym pia H YS D IO Young B oys bevolking 2015

M AN N EN

senioren zaterdag 20-60 4,07 1,02 0,00 1,02 16.382

senioren zondag 20-60 5,08 4,07 4,07 4,07 16.382

a-junioren 15-20 0,97 0,97 0,97 0,97 1.642

b-junioren 15-20 0,97 0,00 0,00 0,97 1.642

c-junioren 10-15 4,36 0,00 1,09 1,09 1.663

d-pupillen 10-15 4,36 0,00 0,00 0,00 1.663

e-pupillen 7 tallen 5-10 7,38 1,05 2,11 1,05 1.635

f- pupillen 7 tallen 5-10 7,38 0,00 0,00 0,00 1.635

VR O U W EN

senioren zaterdag 20-60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.382

senioren zondag 20-60 1,02 0,00 0,00 0,00 16.382

a-junioren 15-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642

b-junioren 15-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642

c-junioren 10-15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663

m eisjes pupillen 10-15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663

G  TEAM S 15-60 1,01 0,00 0,00 0,00 18.024

TO TALEN 36,61 7,11 8,24 9,18

1 2 3 4 5 6 7

Voetbal

leeftijd team s 2020 gem atigd

Team O lym pia H YS D IO Young B oys bevolking 2020

M AN N EN

senioren zaterdag 20-60 4,34 1,09 0,00 1,09 16.995

senioren zondag 20-60 5,43 4,34 4,34 4,34 16.995

a-junioren 15-20 1,08 1,08 1,08 1,08 1.770

b-junioren 15-20 1,08 0,00 0,00 1,08 1.770

c-junioren 10-15 4,63 0,00 1,16 1,16 1.713

d-pupillen 10-15 4,63 0,00 0,00 0,00 1.713

e-pupillen 7 tallen 5-10 7,84 1,12 2,24 1,12 1.687

f- pupillen 7 tallen 5-10 7,84 0,00 0,00 0,00 1.687

VR O U W EN

senioren zaterdag 20-60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.995

senioren zondag 20-60 1,09 0,00 0,00 0,00 16.995

a-junioren 15-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770

b-junioren 15-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770

c-junioren 10-15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713

m eisjes pupillen 10-15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713

G  TEAM S 15-60 1,09 0,00 0,00 0,00 18.765

TO TALEN 37,94 7,63 8,82 9,86

1 2 3 4 5 6 7
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H onk- en softbal

leeftijd team s 2009

Team O lym pia H O lym pia S D IO  S bevolking 2009

H onkbal

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 20-60 1 0 0 16.680

H eren: overige senioren 20-60 2 0 0 16.680

junioren topsport 15-20 0 0 0 1.747

junioren 15-20 3 0 0 1.747

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 10-15 0 0 0 1.578

pupillen 1e en 2e klasse 10-15 0 0 0 1.578

aspiranten en pupillen overige klassen 10-15 0 2 0 1.578

peanuts en dergelijke 5-10 0 1 0 1.606

S oftbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 20-60 0 2 0 16.680

heren hoofdklasse 20-60 0 0 0 16.680

junioren topklasse 15-20 0 1 0 1.747

aspiranten en pupillen A klasse 10-15 0 0 0 1.578

senioren regionaal 20-60 0 8 2 16.680

junioren regionaal 15-20 0 0 0 1.747

aspiranten en pupillen regionaal 10-15 0 2 0 1.578

Totaal 6 16 2

1 2 3 4 5 6
 

 

H onk- en softbal

leeftijd team s 2015 gem atigd

Team O lym pia H O lym pia S D IO  S bevolking 2015

H onkbal

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 20-60 0,95 0,00 0,00 16.382

H eren: overige senioren 20-60 1,90 0,00 0,00 16.382

junioren topsport 15-20 0,00 0,00 0,00 1.642

junioren 15-20 2,72 0,00 0,00 1.642

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.663

pupillen 1e en 2e klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.663

aspiranten en pupillen overige klassen 10-15 0,00 2,03 0,00 1.663

peanuts en dergelijke 5-10 0,00 0,98 0,00 1.635

S oftbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 20-60 0,00 1,90 0,00 16.382

heren hoofdklasse 20-60 0,00 0,00 0,00 16.382

junioren topklasse 15-20 0,00 0,91 0,00 1.642

aspiranten en pupillen A klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.663

senioren regionaal 20-60 0,00 7,58 1,90 16.382

junioren regionaal 15-20 0,00 0,00 0,00 1.642

aspiranten en pupillen regionaal 10-15 0,00 2,03 0,00 1.663

Totaal 5,56 15,44 1,90

1 2 3 4 5 6
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H onk- en softbal

leeftijd team s 2020 gem atigd

Team O lym pia H O lym pia S D IO  S bevolking 2020

H onkbal

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 20-60 0,95 0,00 0,00 16.995

H eren: overige senioren 20-60 1,91 0,00 0,00 16.995

junioren topsport 15-20 0,00 0,00 0,00 1.770

junioren 15-20 2,85 0,00 0,00 1.770

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.713

pupillen 1e en 2e klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.713

aspiranten en pupillen overige klassen 10-15 0,00 2,03 0,00 1.713

peanuts en dergelijke 5-10 0,00 0,98 0,00 1.687

S oftbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 20-60 0,00 1,91 0,00 16.995

heren hoofdklasse 20-60 0,00 0,00 0,00 16.995

junioren topklasse 15-20 0,00 0,95 0,00 1.770

aspiranten en pupillen A klasse 10-15 0,00 0,00 0,00 1.713

senioren regionaal 20-60 0,00 7,64 1,91 16.995

junioren regionaal 15-20 0,00 0,00 0,00 1.770

aspiranten en pupillen regionaal 10-15 0,00 2,03 0,00 1.713

Totaal 5,71 15,55 1,91

1 2 3 4 5 6
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Capaciteitbepaling 2020 voetbal en honk- en softbal  B ijlage 6 

 

 

Voetbal 

P R O G N O S E 2015 gem atigd S V O lym pia

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 4,07 1,00 4,07 4,07 90 135 366 549

senioren zondag 5,08 1,00 5,08 5,08 90 135  458 686

a-junioren (zondag) 0,97 1,00 0,9730524 0,97 90 135 88 131

b-junioren 0,97 0,75 0,73 0,73 80 125 78 122

c-junioren 4,36 0,75 3,27 3,27 70 115 305 502

d-pupillen 4,36 0,50 2,18 2,18 60 105 262 458

e-pupillen 7 tallen 7,38 0,35 2,58 2,58 50 80 184 295 **

f- pupillen 7 tallen 7,38 0,25 1,84 1,84 40 70 148 258 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 1,02 1,00 1,02 1,02 90 135  92 137

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 1,01 0,75 0,76 0,76 70 115 71 116

TO TALEN 36,61 15,44 7,07 22,51 1502 2432 549 824 2051

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 15,44 7,07 22,51 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 12,5 20,3 4,6 6,9 17,1

aantal velden  2,81 1,4 2,5 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 3 2 3 aantal velden 2,7 1,2

Afgerond 3 2

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 36,61 15,44 14,0 706 640 1,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 36,61 22,51 17,5 1029 800 1,3 W edstrijdbelasting 12,5 4,6 17,1 30 513

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 3 2 3

aantal kleedruim ten 8,00 6,00 8,00

PROGNOSE 2020 gem atigd S V O lym pia

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 4,34 1,00 4,34 4,34 90 135 391 586

senioren zondag 5,43 1,00 5,43 5,43 90 135  489 733

a-junioren (zondag) 1,08 1,00 1,07965 1,08 90 135 97 146

b-junioren 1,08 0,75 0,81 0,81 80 125 86 135

c-junioren 4,63 0,75 3,47 3,47 70 115 324 532

d-pupillen 4,63 0,50 2,31 2,31 60 105 278 486

e-pupillen 7 tallen 7,84 0,35 2,74 2,74 50 80 196 313 **

f- pupillen 7 tallen 7,84 0,25 1,96 1,96 40 70 157 274 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 1,09 1,00 1,09 1,09 90 135  98 147

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 1,09 0,75 0,81 0,81 70 115 76 125

TO TALEN 39,03 16,45 7,59 24,05 1604 2597 586 879 2191

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 16,45 7,59 24,05 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 13,4 21,6 4,9 7,3 18,3

aantal velden  2,99 1,5 2,7 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 3 2 3 aantal velden 2,9 1,3

Afgerond 3 2

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 39,03 16,45 14,0 752 640 1,2 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 39,03 24,05 17,5 1099 800 1,4 W edstrijdbelasting 13,4 4,9 18,3 30 548

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 3 2 3

aantal kleedruim ten 8,00 6,00 8,00  
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P R O G N O S E 2015 gem atigd VV H YS

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 1,02 1,00 1,02 1,02 90 135 92 137

senioren zondag 4,07 1,00 4,07 4,07 90 135  366 549

a-junioren (zondag) 0,97 1,00 0,97 0,97 90 135 88 131

b-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1,05 0,35 0,37 0,37 50 80 26 42 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 7,11 1,39 5,04 6,43 205 311 366 549 571

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,39 5,04 6,43 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 1,7 2,6 3,1 4,6 4,8

aantal velden  0,25 1,0 0,7 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 1 1 1 aantal velden 0,3 0,8

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 7,11 1,39 14,0 63 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 7,11 6,43 17,5 294 800 0,4 W edstrijdbelasting 1,7 3,1 4,8 30 143

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00

PROGNOSE 2020 gem atigd VV H YS

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M AN N EN  

senioren zaterdag 1,09 1,00 1,09 1,09 90 135 98 147

senioren zondag 4,34 1,00 4,34 4,34 90 135  391 586

a-junioren (zondag) 1,08 1,00 1,08 1,08 90 135 97 146

b-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1,12 0,35 0,39 0,39 50 80 28 45 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W EN  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 7,63 1,48 5,42 6,90 223 337 391 586 614

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,48 5,42 6,90 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 1,9 2,8 3,3 4,9 5,1

aantal velden  0,27 1,1 0,8 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 1 1 1 aantal velden 0,4 0,9

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 7,63 1,48 14,0 68 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 7,63 6,90 17,5 315 800 0,4 W edstrijdbelasting 1,9 3,3 5,1 30 153

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00  
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P R O G N O S E 2015 gem atigd S V D IO

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 4,07 1,00 4,07 4,07 90 135  366 549

a-junioren (zondag) 0,97 1,00 0,97 0,97 90 135 88 131

b-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 1,09 0,75 0,82 0,82 70 115 76 125

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 2,11 0,35 0,74 0,74 50 80 53 84 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALE N 8,24 1,56 5,04 6,60 217 341 366 549 583

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,56 5,04 6,60 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 1,8 2,8 3,1 4,6 4,9

aantal velden  0,28 1,0 0,7 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

Afgerond 1 1 1 aantal velden 0,4 0,8

A fgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 8,24 1,56 14,0 71 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 8,24 6,60 17,5 302 800 0,4 W edstrijdbelasting 1,8 3,1 4,9 30 146

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00

PROGNOSE 2020 gem atigd S V D IO

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 4,34 1,00 4,34 4,34 90 135  391 586

a-junioren (zondag) 1,08 1,00 1,08 1,08 90 135 97 146

b-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 80 125 0 0

c-junioren 1,16 0,75 0,87 0,87 70 115 81 133

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 2,24 0,35 0,78 0,78 50 80 56 90 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TE AM S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALE N 8,82 1,65 5,42 7,07 234 368 391 586 625

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 1,65 5,42 7,07 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 2,0 3,1 3,3 4,9 5,2

aantal velden  0,30 1,1 0,8 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

Afgerond 1 1 1 aantal velden 0,4 0,9

A fgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 8,82 1,65 14,0 75 640 0,1 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 8,82 7,07 17,5 323 800 0,4 W edstrijdbelasting 2,0 3,3 5,2 30 156

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00
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P R O G N O S E 2015 gem atigd VV Young B oys

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N EN  

senioren zaterdag 1,02 1,00 1,02 1,02 90 135 92 137

senioren zondag 4,07 1,00 4,07 4,07 90 135  366 549

a-junioren 0,97 1,00 0,97 0,97 90 135 88 131

b-junioren 0,97 0,75 0,73 0,73 80 125 78 122

c-junioren 1,09 0,75 0,82 0,82 70 115 76 125

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1,05 0,35 0,37 0,37 50 80 26 42 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TEA M S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 9,18 3,91 4,07 7,97 360 558 366 549 726

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 3,91 4,07 7,97 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 3,0 4,6 3,1 4,6 6,0

aantal velden  0,71 0,8 0,9 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 1 1 1 aantal velden 0,6 0,8

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 9,18 3,91 14,0 179 640 0,3 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 9,18 7,97 17,5 365 800 0,5 W edstrijdbelasting 3,0 3,1 6,0 30 181

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00

PROGNOSE 2020 gem atigd VV Young B oys

B asis: Planningsnorm  N O C *N S F B asis: B ruto speeltijden *

soort team s aantal om reken sw e sw e sw e speeltijden zaterdag zondag w eekend

team s factor zaterd. zond. totaal netto bruto * netto bruto netto bruto netto

M A N N EN  

senioren zaterdag 1,09 1,00 1,09 1,09 90 135 98 147

senioren zondag 4,34 1,00 4,34 4,34 90 135  391 586

a-junioren 1,08 1,00 1,08 1,08 90 135 97 146

b-junioren 1,08 0,75 0,81 0,81 80 125 86 135

c-junioren 1,16 0,75 0,87 0,87 70 115 81 133

d-pupillen 0,00 0,50 0,00 0,00 60 105 0 0

e-pupillen 7 tallen 1,12 0,35 0,39 0,39 50 80 28 45 **

f- pupillen 7 tallen 0,00 0,25 0,00 0,00 40 70 0 0 **

VR O U W E N  

senioren zaterdag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135 0 0

senioren zondag 0,00 1,00 0,00 0,00 90 135  0 0

a-junioren 0,00 0,75 0,00 0,00 90 135 0 0

b-junioren 0,00 0,50 0,00 0,00 70 115 0 0

c-junioren 0,00 0,35 0,00 0,00 60 105 0 0

m eisjes pupillen 0,00 0,25 0,00 0,00 50 80 0 0 **

G  TEA M S 0,00 0,75 0,00 0,00 70 115 0 0

TO TALEN 9,86 4,23 4,34 8,58 390 605 391 586 781

 zaterdag zondag w eekend

B erekening aantal speelvelden: zaterdag zondag w eekend netto bruto netto bruto netto

aantal s.w .e. 4,23 4,34 8,58 verdeling:uit-thuis 50% 50% 50% 50% 50%

bespelingsnorm 5,5 5,0 9,0 w ekelijkse speeltijd 3,3 5,0 3,3 4,9 6,5

aantal velden  0,77 0,9 1,0 capaciteit speelveld 7,5 *** 5,5 ***

A fgerond 1 1 1 aantal velden 0,7 0,9

Afgerond 1 1

Indicatie training team s s.w .e. norm uren gebruik velden

zaterdagvereniging 9,86 4,23 14,0 194 640 0,3 Indicatie zaterdag zondag per w eek factor **** per jaar

zondagvereniging 9,86 8,58 17,5 392 800 0,5 W edstrijdbelasting 3,3 3,3 6,5 30 195

Indicatie kleedruim ten zaterdag zondag w eekend

aantal speelvelden 1 1 1

aantal kleedruim ten 4,00 4,00 4,00
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H onk- en softbal 

Prognose 2015 gem atigd SV O lym pia

B asis: Planningsnorm  N O C*N SF

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 0,95 0,00 1,90 0,00

H eren: overige senioren 1,0 1,90 0,00 1,90 0,00

junioren topsport 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

junioren 1,0 2,72 0,00 2,72 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0,00 2,03 0,00 2,03

peanuts en dergelijke 0,5 0,00 0,98 0,00 0,49

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0,00 1,90 0,00 3,79

heren hoofdklasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0,00 0,91 0,00 1,59

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0,00 7,58 0,00 7,58

junioren regionaal 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0,00 2,03 0,00 2,03

Totaal 5,56 15,44 6,51 17,52

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 6,51 17,52

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,81 1,75

Afgerond 1 2

Prognose 2020 gem atigd SV O lym pia

B asis: Planningsnorm  N O C*N SF

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 0,95 0,00 1,91 0,00

H eren: overige senioren 1,0 1,91 0,00 1,91 0,00

junioren topsport 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

junioren 1,0 2,85 0,00 2,85 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0,00 2,03 0,00 2,03

peanuts en dergelijke 0,5 0,00 0,98 0,00 0,49

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0,00 1,91 0,00 3,82

heren hoofdklasse 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0,00 0,95 0,00 1,66

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0,00 7,64 0,00 7,64

junioren regionaal 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0,00 2,03 0,00 2,03

Totaal 5,71 15,55 6,67 17,68

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 6,67 17,68

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,83 1,77

Afgerond 1 2
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P rognose 2015 gem atigd S V D IO

B asis: Planningsnorm  N O C*N SF

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 0 0,00 0,00 0,00

H eren: overige senioren 1,0 0 0,00 0,00 0,00

junioren topsport 1,5 0 0,00 0,00 0,00

junioren 1,0 0 0,00 0,00 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0 0,00 0,00 0,00

peanuts en dergelijke 0,5 0 0,00 0,00 0,00

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

heren hoofdklasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0 0,00 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0 1,90 0,00 1,90

junioren regionaal 1,0 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0 0,00 0,00 0,00

Totaal 0 1,90 0,00 1,90

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 0,00 1,90

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,00 0,19

Afgerond 0 0

P rognose 2020 gem atigd S V D IO

B asis: Planningsnorm  N O C*N SF

soort team s gebruiks- team s team s sw e sw e

coëfficient honkbal- softbal- honkbal- softbal-

H onkbal veld veld veld veld

H eren: hoofdklasse en 1e klasse (rookie) 2,0 0 0,00 0,00 0,00

H eren: overige senioren 1,0 0 0,00 0,00 0,00

junioren topsport 1,5 0 0,00 0,00 0,00

junioren 1,0 0 0,00 0,00 0,00

Jeugdhonkbal (softbalveld)

aspiranten 1e en 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

pupillen 1e en 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen overige klassen 1,0 0 0,00 0,00 0,00

peanuts en dergelijke 0,5 0 0,00 0,00 0,00

Softbal

dam es hoofd, 1e, 2e klasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

heren hoofdklasse 2,0 0 0,00 0,00 0,00

junioren topklasse 1,75 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen A klasse 1,5 0 0,00 0,00 0,00

senioren regionaal 1,0 0 1,91 0,00 1,91

junioren regionaal 1,0 0 0,00 0,00 0,00

aspiranten en pupillen regionaal 1,0 0 0,00 0,00 0,00

Totaal 0 1,91 0,00 1,91

B erekening aantal speelvelden:

aantal s.w .e. 0,00 1,91

bespelingsnorm 8 10

aantal velden 0,00 0,19

Afgerond 0 0
 


