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BIJLAGE A Toelichting investeringen sportvelden en kleedkamers per sportpark 

A Van der Aart Sportpark  

1. Vervangen hekwerken honk en softbalvelden Onze Gazellen  
Er komen steeds meer haken en uitstekende draden aan het gaas van de hekwerken waardoor 

spelers zich kunnen bezeren. Het veld zal bij keuring door de Bond speltechnisch worden afgekeurd 

zodra dit wordt geconstateerd. Reparatie van haken en gaten in het gaaswerk is niet meer lonend 

omdat de hekwerken  volledig zijn afgeschreven. 

2. Onze Gezellen: aanvraag verlichting en aanpassingen op honkbalveld 
De 2 senioren selectieteams trainen nu vroeg omdat er geen verlichting is op het honkbalveld. Er 

ontstaan gevaarlijke situaties als dan ook nog de jeugdteams trainen. Er is geen uitwijkmogelijkheid 

voor de jeugdteams momenteel. 

Om de vereniging goed en vooral veilig te laten functioneren is een lichtinstallatie op het honkbalveld 

meer dan noodzakelijk. Met de investering in de verlichtingsinstallatie kan op meerdere avonden in 

de week worden getraind en wordt het mogelijk op woensdag- en vrijdagavonden competitie-

wedstrijden voor junioren te spelen. 

Daarbij is het eerste team gepromoveerd naar de overgangsklasse waardoor de vereniging moet 

voldoen aan de eisen die de KNHB/KNSB stelt aan de verlichting en de eisen voor aanpassingen van 

de maatvoering van het veld. Met aanpassing van de maatvoering moeten de backsstop/dug outs 

worden verplaatst en bestaande hekenwerken rondom honkbalveld worden aangepast. 

Met het aanbrengen van de door de Honkbalbond vereiste verlichtingsinstallatie en aanpassingen 

aan het honkbalveld worden de bespelingsmogelijkheden van het honkbalveld voor zowel de jeugd 

als senioren verruimd. Twee voordelen tegelijk. 

3. LED Veldverlichting Haarlemse Rugbyclub en wens rugby kunstgrasveld in 2016 
De Rugbyvereniging beschikt over 2 natuurgrasvelden waarvan maar één veld met verlichting. Voor 

2015 staat de renovatie van de toplaag van veld 1 in de planning. Dit veld wordt te intensief bespeeld 

door het ontbreken van verlichting op het hoofdveld met als gevolg dat dit grasveld binnen een half 

jaar een onbespeelbaar zandveld wordt.  

Er is een aangetoond capaciteitstekort (uren) voor het afwerken van de trainingen onder veilige 

omstandigheden. Met het aanbreken van het najaar (vroeger donker) is het hoofdveld niet meer als 

trainingsveld in te zetten. Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat de avondtrainingen van het 

hoofdveld dan naar het enige verlichte veld 1 verplaatsen.  

Ter verruiming van de bespelingsmogelijkheden onder veilige omstandigheden is ervoor gekozen om: 

 in 2015 op het hoofdveld een LED lichtinstallatie aan te brengen (aansluiten bij 
gemeentelijke ambitie voor de verduurzaming van de sportaccommodaties) 

 in 2016 veld 1 om te bouwen tot kunstgrasveld.  
 

Met een rugbykunstgrasveld en een lichtinstallatie op het hoofdveld kunnen de trainingen en  

wedstrijden voor hun leden en de Rugby school goed worden verdeeld over de twee velden.  
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4. Nieuwbouw kleedaccommodatie RFC en aanpassingen beheerdergebouw Van der Aartweg 
Per raadsbesluit kredieten IP 2012 (regnr 2011/555232)  is een budget van € 300.000,- toegekend als 
bijdrage in de renovatie van het bestaande beheerdersgebouw op de Van der Aartweg met vier 
kleedkamers voor de rugbyclub RFC uitgaande van het gebruik van twee natuurgrasvelden.  Huidige  
kleedkamers in dit beheerdersgebouw zijn echter verouderd en zij voldoen niet meer aan huidige 
inrichtingsnormen voor rugby kleedkamers. Daarom is er gekozen voor de nieuwbouw van 
kleedkamers (incl. scheidsrechter ruimten) in combinatie met nieuwbouw van het clubhuis. 
Hierbij is afgesproken dat gemeente de financiering van de kleedkamers en scheidsrechterruimten 
voor haar rekening neemt.  
 
Voortschrijdend inzicht heeft laten inzien dat er voor 2016 een investering in de accommodatie 
gepland staat met de aanleg van een kunstgrasveld (totaal oppervlakte ca. 1,5 veld). Dit komt ook 
overeen met de geprognotiseerde ledengroei bij RFC. Ledengroei en investering in een kunstgrasveld 
heeft als gevolg dat de insteek op basis van vier kleedkamers niet toereikend is. Voor een 
accommodatie met een natuur- en een kunstgrasveld geldt een norm van zes kleedkamers.  
 
Vanuit de gegevens voor een gelande oplevering van het kunstgrasveld in 2016 is het zeer wenselijk 
om direct zes kleedkamers te realiseren. In geval van aanleg van het kunstgrasveld in 2016 zal dan 
eind 2016 een volledige up-to-date rugby-accommodatie in Haarlem aanwezig zijn, voorzien van een 
natuurgasveld met verlichting (verlichting LED in IP 2015), een kunstgrasveld met verlichting en een 
nieuwe volwaardige kleedaccommodatie.  
 
Het huidige gemeentelijke beheerdersgebouw blijft onderdak bieden aan een cultuurtechnische 
ploeg van SRO, die zorgdraagt voor het dagelijks onderhoud aan de velden op onder andere het Van 
der Aart Sportpark. Daarnaast maakt schoolsport gebruik van de aanwezige kleedkamers in dit 
gebouw. 
 
Noodzakelijk is om de twee kleedkamers op de eerste verdieping van huidige beheerdersgebouw te 
handhaven voor overloop en schoolsport. De begane grond wordt dan ingericht voor de 
cultuurtechnische ploeg van SRO (kleedruimte en eetruimte). Gezien de huidige staat van het 
gebouw zijn aan dit gebouw enkele installatietechnische aanpassingen noodzakelijk ten behoeve van 
een goed werkend warmwater- en verwarmingssysteem Het huidig systeem is verouderd en 
functioneert slecht. De investering in de installaties is geraamd op € 30.000,00. 
 
B Sportpark Vergierdeweg  Haarlem Noord 

1.Vervangen kunstgras toplaag (tennis/ voetbal) trainingsveld VV Schoten  

Gebaseerd op meerjarige investeringsraming betreft dit een noodzakelijk vervangingsinvestering van 

de kunstgrasmat van het zand ingestrooide trainingsveld (met belijning tennisbanen). Hiermee is het 

multifunctioneel gebruik van dit veld voor de voetbaltraining en de tennissport geborgd. 

2. Upgrade verlichting op korfbalveld van korfbalvereniging Aurora  

Het gehele sportcomplex (korfbal en hockeyvelden) kan met een upgrade van huidige korfbal-

verlichting naar hockeyverlichting beter en multifunctioneel benut worden. 

De hockeyclub Haarlem heeft momenteel zoveel leden dat zij structureel met instemming van Aurora 

het wedstrijd korfbalveld gebruiken voor training- en jeugdwedstrijdjes. Het korfbalveld beschikt niet 



3 
 

over de benodigde hockeyverlichting terwijl de hockeyclub op 3 avonden het veld gebruiken om te 

trainen en op zaterdag het veld benutten voor wedstrijdjes van de jeugdteams. 

C Noordersportpark Haarlem Noord 

1. Verlichting EDO hoofdveld  

De veldverlichting op het hoofdveld dient volgens de KNVB eisen te worden aangepast met de 

promotie van EDO in seizoen 2014/15 naar de Topklasse. Dit voetbalseizoen 2014/15  heeft 

vereniging nog geen aangepaste verlichting (dispensatie KNVB), maar langer uitstel is niet 

toegestaan. Investering is onder voorbehoud van handhaving HFC EDO in de Topklasse voor komend 

seizoen (2015/16). 

 2. vervangen hekwerken honk- en softbalvelden HBSC Sparks  

Een noodzakelijke vervangingsinvestering aan de hekwerken (gebaseerd op meerjarige 

investeringsraming SRO en inspecties). De velden zullen bij keuring door de Honk- en Softbalbond 

speltechnisch worden afgekeurd indien de hekwerken niet worden vervangen. De hekwerken zijn 

volledig afgeschreven. 

D Sportpark Noord Schalkwijkerweg 

1. Renovatie toplaag kunstgrasveld 2 Olympia  

Noodzakelijke vervangingsinvestering van de toplaag van tweede kunstgrasveld Olympia. Betreft een 

geoormerkte investering op basis van raadsbesluit IP kredieten 2013/2014 (regnr. 2013/32514). 

2. beschoeiing kanohaven HKV  

De beschoeiing van de kanohaven (Noord Schalkwijkerweg) langs het Spaarne is in een zeer slechte 

staat. Vervanging dient op aandringen van waterschap Rijnland op kort termijn te worden 

uitgevoerd. Indien er geen nieuwe beschoeiing komt zal er meer schade aan het omliggende 

ringdijkje ontstaan waardoor er bij het doorbreken van het ringdijkje grote wateroverlast problemen 

op het naastgelegen sportcomplex Nol Houtkamp zijn. 

E Sportpark Zuid Schalkwijkerweg 

1. renovatie hoofdveld United Davo  

Door het intensief gebruik van het natuurgras hoofdveld door zowel voetbal en aansluitend cricket is 

het hoofdveld van v.v. United Davo aan een renovatie toe. Gelijktijdig dient een verschraling van het 

veld te worden uitgevoerd en het drainage- en beregeningssysteem vervangen te worden. Betreft 

noodzakelijke vervangingsinvestering gebaseerd op meerjarige investeringsraming (beheerplan). 


